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Η φιλοσοφία και το πνεύµα των 
Κανόνων

Το ποδόσφαιρο είναι το µεγαλύτερο άθληµα στον πλανήτη. Παίζεται σε κάθε χώρα
και σε πολλά διαφορετικά επίπεδα (επαγγελµατικά, ερασιτεχνικά κλπ). Οι Κανόνες
του Παιχνιδιού είναι οι ίδιοι σ’ όλο τον κόσµο από τον τελικό του Παγκοσµίου
Κυπέλλου της FIFA έως σε ένα παιχνίδι µεταξύ µικρών παιδιών που παίζεται στο
πιο αποµακρυσµένο χωριό.

Το ότι οι ίδιοι Κανόνες εφαρµόζονται σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε συνοµοσπονδία,
χώρα, πόλη και χωριό σε όλο τον κόσµο είναι µια σηµαντική δύναµη που πρέπει
να διατηρηθεί. Αυτό είναι επίσης µια ευκαιρία η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί για
το καλό του ποδοσφαίρου, παντού.

Το ποδόσφαιρο πρέπει να έχει Κανόνες που να το διατηρούν «δίκαιο» καθώς το
κρίσιµο στοιχείο της οµορφιάς του «πανέµορφου παιχνιδιού», είναι η
αντικειµενικότητά του- αυτό είναι ένα ζωτικής σηµασίας χαρακτηριστικό του
«Πνεύµατος» του παιχνιδιού. Οι καλύτεροι αγώνες είναι εκείνοι στους οποίους ο
διαιτητής σπανίως χρειάζεται καθώς οι ποδοσφαιριστές παίζουν µε σεβασµό ο ένας
προς τον άλλο, µε σεβασµό προς τους αξιωµατούχους του αγώνα και τους Κανόνες.

Η ακεραιότητα των νόµων και οι διαιτητές που τους εφαρµόζουν πρέπει πάντα να
προστατεύονται και να είναι σεβαστοί. Όλοι αυτοί που έχουν πόστα- θέσεις (στις
οµάδες), ειδικά οι προπονητές και οι αρχηγοί των οµάδων, έχουν σαφή ευθύνη στο
παιχνίδι µε το να σέβονται τους αξιωµατούχους του αγώνα και τις αποφάσεις τους.
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Η διαχείριση των αλλαγών στους 
Κανόνες

Οι πρώτοι «παγκόσµιοι» ποδοσφαιρικοί Κανόνες συντάχθηκαν το 1863 και το
1886 ιδρύθηκε το Διεθνές Συµβούλιο Ποδοσφαίρου (το γνωστό IFAB) από τις
τέσσερις Βρετανικές Οµοσπονδίες ποδοσφαίρου (την Αγγλική Οµοσπονδία, της
Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας) ως το παγκόσµιο συµβούλιο µε
αποκλειστική ευθύνη τη βελτίωση και την τήρηση των Κανόνων του Παιχνιδιού. Η
FIFA εντάχθηκε στο Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (ΔΠΣ) το 1913.

Για να αλλάξει ένας Κανόνας, θα πρέπει το ΔΠΣ να πειστεί ότι η αλλαγή αυτή θα
ωφελήσει το παιχνίδι. Αυτό σηµαίνει ότι η πιθανή αλλαγή θα δοκιµαστεί, όπως για
τις κίτρινες και κόκκινες κάρτες µε τους αξιωµατούχους αγώνα, καθώς και τις νέες
διαδικασίες για τις αλλαγές και το από τέρµατος λάκτισµα. Για κάθε προτεινόµενη
αλλαγή πρέπει να δοθεί έµφαση στην αµεροληψία, στην ακεραιότητα, στο
σεβασµό, στην ασφάλεια, την ικανοποίηση των συµµετεχόντων και στο πώς η
τεχνολογία µπορεί να ωφελήσει το παιχνίδι. Οι Κανόνες πρέπει επίσης να
ενθαρρύνουν τη συµµετοχή του οποιουδήποτε, ανεξάρτητα από τους παράγοντες
εκείνους που προσδιορίζουν την προσωπικότητα, τη φυλή, τις γνώσεις κλπ του
κάθε ατόµου ή τις ικανότητές τους.

Αν και συµβαίνουν ατυχήµατα, οι Κανόνες θα πρέπει να κάνουν το παιχνίδι όσο
το δυνατόν πιο ασφαλές. Αυτό απαιτεί από τους ποδοσφαιριστές να δείχνουν
σεβασµό για τους αντιπάλους τους και οι διαιτητές θα πρέπει να δηµιουργούν ένα
ασφαλές περιβάλλον αντιµετωπίζοντας αυστηρά τα άτοµα εκείνα, των οποίων το
παιχνίδι είναι πολύ επιθετικό και επικίνδυνο.

Οι Κανόνες, στις πειθαρχικές φράσεις που χρησιµοποιούν, εµπεριέχουν τη µη
αποδοχή του µη ασφαλούς παιχνιδιού, π.χ. «ριψοκίνδυνο µαρκάρισµα»
(παρατήρηση = κίτρινη κάρτα) και «θέτοντας σε κίνδυνο την σωµατική ασφάλεια
ενός αντιπάλου» ή «χρησιµοποιώντας υπερβολική δύναµη» (αποβολή = κόκκινη
κάρτα).
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Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι ελκυστικό και ευχάριστο για τους ποδοσφαιριστές,
τους διαιτητές, τους προπονητές, καθώς και για τους θεατές, τους οπαδούς, τους
διοικητικούς παράγοντες κλπ. Οι Κανόνες πρέπει να βοηθούν στο να γίνει το
παιχνίδι ελκυστικό και ευχάριστο έτσι ώστε οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την ηλικία,
τη φυλή, τη θρησκεία, τον πολιτισµό, την εθνικότητα, το φύλο, το σεξουαλικό
προσανατολισµό, την αναπηρία κ.λπ. να θέλουν να πάρουν µέρος και να
απολαύσουν τη συµµετοχή τους στο ποδόσφαιρο.

Οι Κανόνες του ποδοσφαίρου είναι σχετικά απλοί, σε σύγκριση µε άλλα οµαδικά
αθλήµατα, αλλά καθώς πολλές καταστάσεις είναι «υποκειµενικές» και οι διαιτητές
είναι άνθρωποι (και συνεπώς κάνουν λάθη), κάποιες αποφάσεις θα προκαλούν
αναπόφευκτα αντιπαραθέσεις και συζητήσεις. Για µερικούς ανθρώπους, αυτή η
συζήτηση είναι µέρος της απόλαυσης και της ελκυστικότητας του παιχνιδιού αλλά,
εάν οι αποφάσεις είναι σωστές ή λάθος, το «πνεύµα» του παιχνιδιού απαιτεί οι
αποφάσεις των διαιτητών να γίνονται πάντοτε σεβαστές.

Οι Κανόνες δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν κάθε πιθανή κατάσταση, οπότε, όταν δεν
υπάρχει άµεση πρόβλεψη στους Κανόνες, το ΔΠΣ αναµένει από το διαιτητή να
αποφασίσει µέσα στο «πνεύµα» του παιχνιδιού - αυτό συχνά θέτει ως προϋπόθεση να
υποβάλλεις την ερώτηση: «τι θα µπορούσε το ποδόσφαιρο να θέλει / να περιµένει;»

Το ΔΠΣ θα συνεχίσει να ασχολείται µε την παγκόσµια ποδοσφαιρική οικογένεια,
ώστε οι αλλαγές στους Κανόνες να ωφελούν το ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα και σε
κάθε γωνιά του κόσµου, και έτσι η ακεραιότητα του παιχνιδιού, των Κανόνων αυτού
και των διαιτητών να γίνονται σεβαστά, να υπολογίζονται και να προστατεύονται.
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Ιστορικό της αναθεώρησης των 
Κανόνων 2019/20

Η αναθεώρηση των Κανόνων του Παιχνιδιού του 2016/17 ήταν πιθανώς η πιο ευρεία
και ολοκληρωµένη στην ιστορία του ΔΠΣ. Στόχος ήταν να γίνουν οι Κανόνες
σαφέστεροι, πιο κατανοητοί και να διασφαλίζουν την αντανάκλασή τους στις ανάγκες
του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Αρκετές από τις αλλαγές είναι αποτέλεσµα προτάσεων από µεµονωµένα άτοµα,
οµάδες και Εθνικές Οµοσπονδίες ανά τον κόσµο, τα οποία εξετάστηκαν από το
Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο και τις οµάδες τεχνικής υποστήριξης, ούτως ώστε
να διασφαλισθεί ότι όλα τα µέρη του ποδοσφαίρου συνεισφέρουν στην εξέλιξη των
Κανόνων, καθώς οι Κανόνες αφορούν όλους τους εµπλεκόµενους στο παιχνίδι και όχι
µόνο τους διαιτητές

Οι πιο πρόσφατες αλλαγές είναι επεκτάσεις των αρχών που καθορίσθηκαν στην
αναθεωρηµένη έκδοση της περιόδου 2016/17 και, όπως καθορίζεται στην
στρατηγική του “fair play” επιχειρούν να βελτιώσουν την ελκυστικότητα του
παιχνιδιού και το επίπεδο της συµπεριφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του 2017 ενέκρινε µερικές σηµαντικές αλλαγές µε στόχο την ανάπτυξη
και την προώθηση του ποδοσφαίρου, συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω:

C της επέκτασης της ευελιξίας που µπορούν να έχουν οι Εθνικές
Ποδοσφαιρικές Οµοσπονδίες (οι συνοµοσπονδίες και η FIFA) στο να
τροποποιούν ορισµένους από τους Κανόνες, για να βοηθηθεί η προώθηση και
η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις χώρες τους.

C της σύστασης - εισαγωγής στους Κανόνες των προσωρινών αποβολών ως µια
πιθανή εναλλακτική ποινή για µια (2η) παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) σε
αγώνες νέων, βετεράνων, ΑΜΕΑ, και ερασιτεχνικών (χαµηλότερα επίπεδα)
κατηγοριών.

C της επέκτασης της χρήσης επιστροφής αναπληρωµατικών σε αγώνες νέων,
βετεράνων και ΑΜΕΑ (ήδη επιτρέπονται σε αγώνες ερασιτεχνών).

Το Μάρτιο του 2018, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΔΠΣ ενέκρινε µία επιπλέον
σειρά αλλαγών, οι δύο πιο σηµαντικές εκ των οποίων ήταν οι κανόνες της
διοργάνωσης να µπορούν να επιτρέπουν την πραγµατοποίηση µιας επιπλέον
αλλαγής στην παράταση καθώς και τη χρησιµοποίηση βίντεο βοηθών Διαιτητών
(VARs)
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Η επιλογή της χρήσης µιας επιπλέον αλλαγής στην παράταση έχει ωφελήσει το
ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα καθώς ο επιπλέον « φρέσκος» ποδοσφαιριστής µπορεί
να διαφυλάξει έναν άλλο ποδοσφαιριστή από την πιθανότητα
εξάντλησης/τραυµατισµού και ταυτόχρονα να αυξήσει τις ευκαιρίες ένα παιχνίδι να
κριθεί στην παράταση.

Η εισαγωγή των VARs είναι η µεγαλύτερη επανάσταση στο επαγγελµατικό
ποδόσφαιρο τα τελευταία εκατό χρόνια. Δεδοµένου ότι το ποδόσφαιρο χρειάστηκε
αρκετά χρόνια συζήτησης πριν κάνει τα δοκιµαστικά βήµατα για να διαπιστώσει αν η
τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς να
καταστρέφει το ρυθµό της δράσης του παιχνιδιού καθώς και το συναίσθηµα, η
«επανάσταση» ήταν αξιοσηµείωτα γρήγορη.

Το πρώτο παιχνίδι µε τη χρήση VAR έλαβε χώρα στο New Jersey των ΗΠΑ στις 12
Αυγούστου 2016 και, αξιοσηµείωτα, µόλις 23 µήνες αργότερα, VARs
χρησιµοποιήθηκαν στον τελικό του Παγκοσµίου Κυπέλλου της FIFA το 2018 στη
Μόσχα. Οι VARs δεν πρόκειται ποτέ να επιλύσουν κάθε «αµφισβητούµενη φάση»,
καθώς πολλές αποφάσεις είναι υποκειµενικές, όµως η υιοθέτηση του συστήµατος
από τις περισσότερες από τις κύριες ποδοσφαιρικές χώρες επιδεικνύει ότι το
ποδόσφαιρο πιστεύει ότι οι VARs φέρνουν µεγαλύτερη δικαιοσύνη και βελτιώνουν τη
συµπεριφορά των ποδοσφαιριστών.

Αρκετές από τις αλλαγές στους Κανόνες για το 2019/20 αναµένεται να επιδράσουν
άµεσα και θετικά στο τρόπο µε τον οποίο παίζεται το παιχνίδι καθώς και στην εικόνα
του, π.χ.
• Πιο εποικοδοµητικό παιχνίδι στα από τέρµατος λακτίσµατα καθώς η µπάλα δεν
χρειάζεται πλέον να βγαίνει από την περιοχή πέναλτι πριν να είναι στο παιχνίδι

• Οι επιτιθέµενοι ποδοσφαιριστές δεν θα επιτρέπεται να βρίσκονται µέσα στο «τείχος»
αµυνοµένων προκαλώντας αναστάτωση και σύγκρουση (κάτι που επίσης
καθυστερεί το παιχνίδι)

• Μια πιο δίκαιη διαδικασία ελεύθερου διαιτητή αναµένεται να σταµατήσει τις
τρέχουσες «καταχρήσεις»- ένα ελεύθερο διαιτητή θα δίνεται επίσης και εφόσον η
µπάλα χτυπήσει το διαιτητή και εισέλθει στο τέρµα, η κατοχή της µπάλας της
οµάδας αλλάξει ή µια νέα επίθεση ξεκινήσει.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενής αποφασιστικότητας από το ΔΠΣ να χρησιµοποιεί τους
Κανόνες για να βελτιώσει τη συµπεριφορά και την εικόνα του παιχνιδιού, οι
αξιωµατούχοι οµάδας που δεν συµπεριφέρονται µε υπεύθυνο τρόπο θα δέχονται
τώρα κίτρινη ή κόκκινη κάρτα και, εάν ο παραβάτης δεν µπορεί να ταυτοποιηθεί, η
κάρτα θα καταλογίζεται στον επικεφαλής προπονητή.

Το ΔΠΣ θα συνεχίσει να πειραµατίζεται µε σηµαντικές αλλαγές στους Κανόνες. Τα
περισσότερα από τα πειράµατα µέχρι τώρα είναι επιτυχηµένα, όµως το λεγόµενο
“AB-BA” σύστηµα λακτισµάτων από το σηµείο του πέναλτι – όπου η οµάδα που
εκτελεί το δεύτερο χτύπηµα, καθώς αντιστρέφεται η διαδικασία, εκτελεί και το
επόµενο- δεν αποδείχτηκε ιδιαίτερα δηµοφιλές, κυρίως επειδή ήταν σύνθετο και το
ποδόσφαιρο είναι κυρίως ένα απλό (και παραδοσιακό!) παιχνίδι, και ως εκ τούτου το
πείραµα δεν συνεχίζεται.
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Το µέλλον
Η στρατηγική του ΔΠΣ για το «fair play» εγκρίθηκε, για την περίοδο 2017-22,
προκειµένου να εξετάσει, να εκτιµήσει τις προτεινόµενες αλλαγές και να διαπιστώσει
εάν αυτές θα ωφελήσουν το παιχνίδι. Η στρατηγική αυτή έχει γίνει θετικά αποδεκτή
από όλον τον ποδοσφαιρικό κόσµο και υπήρξε έντονη αποδοχή εστιάζοντας σε τρεις
σηµαντικούς τοµείς:

C Δικαιοσύνη και ακεραιότητα
o Η προτεινόµενη αλλαγή θα ενισχύσει την δικαιοσύνη και την
ακεραιότητα στον αγωνιστικό χώρο;

C Παγκοσµιότητα και ενσωµάτωση
o Η προτεινόµενη αλλαγή θα ωφελήσει το ποδόσφαιρο σε όλα τα επίπεδα,
σε ολόκληρο τον κόσµο;

o Η προτεινόµενη αλλαγή θα ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους, από
όλα τα περιβάλλοντα και τις ικανότητες, για να συµµετάσχουν και να
απολαύσουν το ποδόσφαιρο;

C Η ανάπτυξη της τεχνολογίας
o Η προτεινόµενη αλλαγή θα έχει θετική επίδραση στο παιχνίδι;

Το ΔΠΣ, σε συνεργασία µε τις οµάδες των εµπειρογνωµόνων του, θα συνεχίσει να
διαβουλεύεται ευρέως σε µια σειρά από σηµαντικά θέµατα που σχετίζονται µε τους
Κανόνες, συµπεριλαµβανοµένης της συµπεριφοράς των ποδοσφαιριστών και πιθανώς
ενισχύοντας το ρόλο των αρχηγών.

Εστιάζοντας στη δικαιοσύνη, στην παγκοσµιότητα, στην ενσωµάτωση και στην
τεχνολογία, το ΔΠΣ θα συνεχίσει να βελτιώνει τους Κανόνες για να προωθήσει ένα
καλύτερο παιχνίδι σε κάθε ποδοσφαιρικό γήπεδο, σε κάθε µέρος του κόσµου.

Οι σηµαντικές αλλαγές στους Κανόνες τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να
συνεισφέρουν σηµαντικά σε έναν αυξανόµενο χρόνο καθαρού παιχνιδιού, στη
δικαιοσύνη και ελκυστικότητα του παιχνιδιού. Μαζί µε την επίδραση των VARs, η
συµπεριφορά των ποδοσφαιριστών αναµένεται να συνεχίσει να βελτιώνεται. Όλα αυτά
θα κάνουν το ποδόσφαιρο πιο απολαυστικό για τους ποδοσφαιριστές, τους θεατές και
τους διαιτητές.
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Επίσηµες γλώσσες

Το ΔΠΣ δηµοσιεύει τους Κανόνες του Παιχνιδιού στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερµανικά
και Ισπανικά. Εάν υπάρχει κάποια διαφορά στο κείµενο, το Αγγλικό κείµενο
υπερισχύει.

Άλλες Γλώσσες

Εθνικές Ποδοσφαιρικές Οµοσπονδίες που µεταφράζουν τους Κανόνες του Παιχνιδιού
µπορούν να προµηθευτούν αντίγραφο του πρωτοτύπου έκδοσης 2019/20 των
Κανόνων από το ΔΠΣ

Εθνικές Ποδοσφαιρικές Οµοσπονδίες που προβαίνουν σε έκδοση µετάφρασης των
Κανόνων του Παιχνιδιού, χρησιµοποιώντας αυτόν τον τρόπο, παρακαλούνται όπως
στείλουν στο ΔΠΣ αντίγραφο (δηλώνοντας σαφώς στο µπροστινό εξώφυλλο ότι είναι η
επίσηµη µετάφραση της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας), προκειµένου ν’
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΠΣ ώστε να µπορούν να το χρησιµοποιήσουν κι
άλλοι.

Εφαρµογή των Κανόνων

Οι ίδιοι Κανόνες εφαρµόζονται σε κάθε αγώνα σε κάθε συνοµοσπονδία, χώρα, πόλη
και χωριό κι εκτός από τις Τροποποιήσεις που επιτρέπονται από το ΔΠΣ, (βλέπε
«Τροποποιήσεις των Κανόνων»), οι Κανόνες δεν πρέπει να τροποποιούνται ή ν’
αλλάζουν εκτός κι αν υπάρξει άδεια από το ΔΠΣ.

Εκείνοι που εκπαιδεύουν αξιωµατούχους αγώνων και άλλους συµµετέχοντες, θα
πρέπει να δίνουν έµφαση στο ότι:

C οι διαιτητές θα πρέπει να εφαρµόζουν τους Κανόνες στο «πνεύµα» του
παιχνιδιού, για να βοηθήσουν στη διεξαγωγή δίκαιων και µε ασφάλεια
αγώνων

C όλοι πρέπει να σέβονται τους αξιωµατούχους του αγώνα και τις αποφάσεις
τους. Να θυµούνται και να σέβονται ότι οι διαιτητές είναι άνθρωποι και ότι θα
κάνουν λάθη

Οι ποδοσφαιριστές έχουν σηµαντική ευθύνη για την εικόνα του παιχνιδιού και ο
αρχηγός της οµάδας θα πρέπει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, βοηθώντας στη
διασφάλιση του ότι οι Κανόνες και οι αποφάσεις των διαιτητών θα γίνονται σεβαστές.

Υπόµνηµα
• Οι βασικές µεταβολές στους Κανόνες επισηµαίνονται µε κίτρινη υπογράµµιση.
• Οι συντακτικές αλλαγές επισηµαίνονται µε υπογράµµιση.
• ΚιΚ = κίτρινη κάρτα (παρατήρηση), ΚοΚ = κόκκινη κάρτα (αποβολή).

Δεν επιτρέπεται η χωρίς την άδεια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας,
αναπαραγωγή ή µετάφραση µέρους ή του συνόλου του παρόντος.
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Η οικουµενικότητα των Κανόνων του Παιχνιδιού σηµαίνει ότι το παιχνίδι είναι
ουσιαστικά το ίδιο σε όλα τα µέρη του κόσµου και σε κάθε επίπεδο. Μαζί µε τη
δηµιουργία ενός «δίκαιου» και ασφαλούς περιβάλλοντος στο οποίο το παιχνίδι θα
παίζεται, οι Κανόνες θα πρέπει επίσης να προωθούν τη συµµετοχή και την
απόλαυση.

Ιστορικά, το ΔΠΣ έχει επιτρέψει στις εθνικές ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες κάποια
ευελιξία να τροποποιούν τους «οργανωτικούς» Κανόνες για συγκεκριµένες κατηγορίες
ποδοσφαίρου. Ωστόσο, το ΔΠΣ πιστεύει ακράδαντα ότι θα πρέπει τώρα να δίνονται
στις εθνικές ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες περισσότερες επιλογές τροποποίησης
ζητηµάτων του τρόπου οργάνωσης του ποδοσφαίρου, εάν αυτό θα ωφελήσει το
ποδόσφαιρο στη χώρα τους.

Ο τρόπος µε τον οποίο παίζεται και διευθύνεται το παιχνίδι θα πρέπει να είναι ο
ίδιος σε κάθε γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσµο, από τον τελικό του Παγκοσµίου
Κυπέλλου της FIFA έως το µικρότερο χωριό. Ωστόσο, οι ανάγκες του εγχώριου
ποδοσφαίρου µιας χώρας θα πρέπει να καθορίζουν το πόσο θα διαρκεί ο αγώνας,
πόσοι άνθρωποι (ως ποδοσφαιρστές) µπορούν να λάβουν µέρος και πώς θα
τιµωρείται κάποια αντιαθλητική συµπεριφορά.

Συνεπώς, στην 131η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΔΠΣ, που πραγµατοποιήθηκε στο
Λονδίνο στις 3 Μαρτίου 2017, συµφωνήθηκε οµόφωνα ότι οι εθνικές ποδοσφαιρικές
οµοσπονδίες (και οι συνοµοσπονδίες και η FIFA) θα πρέπει τώρα να έχουν την
επιλογή, αν το επιθυµούν, να τροποποιούν όλους ή µερικούς από τους παρακάτω
τοµείς οργάνωσης ποδοσφαίρου, σχετικά µε τους Κανόνες του Παιχνιδιού, για το
οποίο είναι υπεύθυνοι:

Συγκεκριµένα για τους νέους, τους βετεράνους, τους ΑΜΕΑ και το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο:

F διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου
F διάσταση, βάρος και υλικό της µπάλας
F πλάτος µεταξύ των καθέτων δοκαριών και ύψος της οριζόντιας δοκού από το

έδαφος
F διάρκεια των δύο (ίσων) ηµιχρόνων του παιχνιδιού (και δύο ίσα ηµίχρονα της

παράτασης)
F χρήση της δυνατότητας επιστροφής των αναπληρωµατικών
F χρήση της εφαρµογής προσωρινών αποβολών για ορισµένες/ όλες τις

περιπτώσεις παραβάσεων κίτρινης κάρτας
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Για κάθε επίπεδο εκτός από διοργανώσεις που αφορούν την 1η κατηγορία
του πρωταθλήµατος ή τις Εθνικές οµάδες Ανδρών «Α» διεθνώς:

F ο αριθµός των αντικαταστάσεων που επιτρέπεται να χρησιµοποιεί κάθε οµάδα
είναι έως και πέντε κατ' ανώτατο όριο, εκτός των αγώνων (Youth) ΝΕΩΝ-
ΦΥΤΩΡΙΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, όπου ο µέγιστος αριθµός θα προσδιορίζεται από
την εθνική Οµοσπονδία (π.χ. ΕΠΟ), τη Συνοµοσπονδία (π.χ. UEFA) ή τη
FIFA.

Επιπρόσθετα, για να επιτρέψει στις εθνικές ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες µεγαλύτερη
ευελιξία, προς όφελος και ανάπτυξη του εγχώριου ποδοσφαίρου, η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του ΔΠΣ ενέκρινε τις ακόλουθες αλλαγές, σχετικά µε τις «κατηγορίες» του
ποδοσφαίρου:

F το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν είναι πλέον ξεχωριστή κατηγορία έχοντας τώρα
το ίδιο καθεστώς µε το ποδόσφαιρο των ανδρών

F τα όρια ηλικίας για τους νέους και τους βετεράνους έχουν αφαιρεθεί- οι
εθνικές ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες, οι συνοµοσπονδίες και η FIFA έχουν την
ευελιξία να αποφασίσουν τους περιορισµούς ηλικίας για αυτές τις κατηγορίες

F κάθε εθνική ποδοσφαιρική οµοσπονδία θα καθορίζει ποιες διοργανώσεις, στα
χαµηλότερα ποδοσφαιρικά επίπεδα, θα χαρακτηρίζονται ως «ερασιτεχνικό»
ποδόσφαιρο.

Άδειες για άλλες τροποποιήσεις
Οι εθνικές ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες έχουν την δυνατότητα επιλογής στο να
εγκρίνουν διαφορετικές τροποποιήσεις για διαφορετικές διοργανώσεις τους και δεν
είναι απαραίτητο αυτό να εφαρµόζεται παγκοσµίως ή να εφαρµόζονται όλες.
Ωστόσο, καµία άλλη τροποποίηση δεν επιτρέπεται, χωρίς την έγκριση του
ΔΠΣ.

Οι εθνικές ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες κλήθηκαν να ενηµερώσουν το ΔΠΣ για τη
δική τους χρήση αυτών των τροποποιήσεων και σε ποια επίπεδα (κατηγορίες) έγιναν,
καθώς αυτή την πληροφόρηση και ιδίως το (τους) λόγο (-ους) για τον (τους) οποίο (-
ους) χρησιµοποιήθηκαν αυτές. Έτσι το ΔΠΣ µπορεί να εντοπίσει ιδέες ανάπτυξης ή
στρατηγικές, τις οποίες µοιραστεί, για να βοηθήσει την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου
σε άλλες ποδοσφαιρικές εθνικές οµοσπονδίες.

Ενδιαφέρον πολύ είναι επίσης για το ΔΠΣ να ακούσει και άλλες πιθανές
τροποποιήσεις των Κανόνων του Παιχνιδιού, που θα µπορούσαν να αυξήσουν τη
συµµετοχή, θα έκαναν το ποδόσφαιρο πιο ελκυστικό και θα προωθούσαν την
παγκόσµια ανάπτυξή του.
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Οδηγίες για προσωρινές αποβολές
(sin bins)

Η 131η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΔΠΣ που πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο
στις 3 Μαρτίου 2017 ενέκρινε τη χρήση των προσωρινών αποβολών (περιοχές
πέναλτι) για όλες ή ορισµένες παρατηρήσεις/ κίτρινες κάρτες σε αγώνες νέων,
βετεράνων, ΑΜΕΑ και ερασιτεχνών, µε την επιφύλαξη της έγκρισης της εθνικής
ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας όπου ανήκει η διοργάνωση, της συνοµοσπονδίας ή
της FIFA, οποιαδήποτε είναι αρµόδια.

Η αναφορά για τις προσωρινές αποβολές βρίσκεται στα εξής σηµεία:

Κανόνας 5 - Ο Διαιτητής (Αρµοδιότητες και καθήκοντα):

Πειθαρχική ενέργεια

Ο διαιτητής έχει τη δύναµη (εξουσία) να δείχνει κίτρινες ή κόκκινες κάρτες και,
όπου οι κανόνες της διοργάνωσης επιτρέπουν, την προσωρινή αποβολή ενός
ποδοσφαιριστή, από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στην έναρξη του αγώνα,
µέχρι µετά που έχει τελειώσει ο αγώνας, συµπεριλαµβανοµένης της ανάπαυλας
µεταξύ των ηµιχρόνων, της παράτασης και των λακτισµάτων από το σηµείο του
πέναλτι.

Μια προσωρινή αποβολή είναι όταν ένας ποδοσφαιριστής διαπράττει µια
παράβαση κίτρινης κάρτας και τιµωρείται µε µια άµεση «διαθεσιµότητα» από τη
συµµετοχή του στο επόµενο χρονικό κοµµάτι αυτού του αγώνα. Η φιλοσοφία είναι
ότι µια «στιγµιαία τιµωρία» µπορεί να έχει ένα σηµαντικό και άµεσα θετικό
επηρεασµό στη συµπεριφορά του παραβάτη ποδοσφαιριστή και, ενδεχοµένως,
στην οµάδα του ποδοσφαιριστή.

Η εθνική ποδοσφαιρική οµοσπονδία, η συνοµοσπονδία ή η FIFA, θα πρέπει να
εγκρίνουν (για δηµοσίευση στους κανόνες της διοργάνωσης) ένα πρωτόκολλο
προσωρινής αποβολής µέσα από τις ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές:
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Μόνο ποδοσφαιριστές
C Οι προσωρινές αποβολές εφαρµόζονται για όλους τους ποδοσφαιριστές

(συµπεριλαµβανοµένων των τερµατοφυλάκων) αλλά όχι για παραβάσεις που
τιµωρούνται µε κίτρινη κάρτα, που διαπράττονται από αναπληρωµατικό ή
ποδοσφαιριστή που αντικαταστάθηκε.

Το σήµα του διαιτητή
C Ο διαιτητής θα υποδείξει µια προσωρινή αποβολή δείχνοντας µια κίτρινη

κάρτα και στη συνέχεια δείχνοντας µε σαφήνεια µε τους δύο βραχίονες στην
περιοχή της προσωρινής αποβολής (συνήθως στην τεχνική περιοχή του
ποδοσφαιριστή)

Η περίοδος προσωρινής αποβολής
C Η διάρκεια της προσωρινής αποβολής είναι η ίδια για όλες τις παραβάσεις
C Η διάρκεια της προσωρινής αποβολής θα πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ 10-

15% του συνολικού χρόνου παιχνιδιού (π.χ. 10 λεπτά σε αγώνα 90 λεπτών, 8
λεπτά σε αγώνα 80 λεπτών)

C Η χρονική περίοδος της προσωρινής αποβολής αρχίζει, όταν το παιχνίδι
επαναρχίσει, από τη στιγµή που ο ποδοσφαιριστής έχει βγει από τον
αγωνιστικό χώρο

C Ο διαιτητής θα πρέπει να συµπεριλάβει στη χρονική περίοδο της προσωρινής
αποβολής κάθε «χαµένο» χρόνο για διακοπές για τις οποίες «επιπρόσθετος
χρόνος» θα προστίθεται στο τέλος του ηµιχρόνου (π.χ. αντικατάσταση,
τραυµατισµός κ.λπ.)

C Οι διοργανώσεις πρέπει να αποφασίζουν ποιος θα βοηθά τον διαιτητή στην
τήρηση του χρόνου της προσωρινής αποβολής - θα µπορούσε να είναι ευθύνη
του παρατηρητή αγώνα, του 4ου διαιτητή ή ενός ουδέτερου βοηθού διαιτητή.
Αντί αυτού θα µπορούσε να είναι ένας αξιωµατούχος οµάδας

C Μόλις ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος της προσωρινής αποβολής, ο 
ποδοσφαιριστής µπορεί να επιστρέψει από την πλάγια γραµµή µε την άδεια 
του διαιτητή, η οποία µπορεί να δοθεί ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι

C Ο διαιτητής έχει την τελική απόφαση για το πότε ο ποδοσφαιριστής µπορεί να 
επιστρέψει

C Ο ποδοσφαιριστής που αποβλήθηκε προσωρινά δεν µπορεί να αντικατασταθεί 
µέχρι το τέλος της χρονικής περιόδου της προσωρινής αποβολής (αλλά όχι αν 
η οµάδα έχει χρησιµοποιήσει όλες τις επιτρεπόµενες αντικαταστάσεις)

C Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η χρονική περίοδος της προσωρινής αποβολής στο 
τέλος του πρώτου ηµίχρονου (ή στο τέλος του δευτέρου ηµιχρόνου, όταν 
πρέπει να ακολουθήσει παράταση) το υπόλοιπο µέρος της χρονικής περιόδου 
της προσωρινής αποβολής εκτίεται από την αρχή του δεύτερου ηµιχρόνου (ή 
στην έναρξη της παράτασης)

C Ένας ποδοσφαιριστής που εξακολουθεί να εκτίει την προσωρινή αποβολή στο 
τέλος του αγώνα (της παράτασης) επιτρέπεται να συµµετάσχει στη διαδικασία 
εκτέλεσης λακτισµάτων από το σηµείο του πέναλτι
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Παραβάσεις πριν/ κατά τη διάρκεια/ µετά από προσωρινή αποβολή

C Ένας προσωρινά αποβληθείς ποδοσφαιριστής, που διαπράττει µια παράβαση, 
η οποία τιµωρείται µε κίτρινη κάρτα ή µε αποβολή, δεν µπορεί, στη διάρκεια 
της περιόδου της προσωρινής αποβολής, να συµµετάσχει άλλο στο παιχνίδι 
και δεν µπορεί να αντικατασταθεί.

Άλλες πειθαρχικές ενέργειες

C Οι διοργανώσεις / εθνικές ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες θα αποφασίζουν εάν
πρέπει οι προσωρινές αποβολές ν’ αναφέρονται στις αρµόδιες αρχές και κατά
πόσο µπορεί να ληφθεί περαιτέρω πειθαρχική ενέργεια π.χ. διαθεσιµότητα για
συσσώρευση ενός αριθµού προσωρινών αποβολών, όπως µε τις παρατηρήσεις
(κίτρινες κάρτες)

Μέθοδοι προσωρινής αποβολής

Μια διοργάνωση µπορεί να χρησιµοποιήσει τις ακόλουθες µεθόδους προσωρινής
αποβολής:

C Μέθοδος Α - για όλες τις περιπτώσεις κίτρινης κάρτας
C Μέθοδος Β - για µερικές αλλά όχι για όλες τις περιπτώσεις κίτρινης κάρτας

Περιοχή προσωρινής αποβολής

C Ένας προσωρινά αποβληθείς ποδοσφαιριστής θα πρέπει να παραµείνει στην 
τεχνική περιοχή (όπου αυτή υπάρχει) ή µε τον προπονητή/  τεχνικό 
προσωπικό της οµάδας, εκτός εάν «προθερµαίνεται» (µε τις συνθήκες 
προθέρµανσης που ισχύουν για τους αναπληρωµατικούς)

Μέθοδος Α- για όλες τις περιπτώσεις κίτρινης κάρτας

F Όλες οι περιπτώσεις κίτρινης κάρτας τιµωρούνται µε προσωρινή αποβολή
F Ένας ποδοσφαιριστής που δέχεται τη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον ίδιο αγώνα:

Ø θα λάβει µια δεύτερη προσωρινή αποβολή και µετά δεν θα πάρει άλλο
µέρος στον αγώνα

Ø µπορεί να αντικατασταθεί από έναν αναπληρωµατικό στο τέλος της
χρονικής περιόδου της δεύτερης προσωρινής αποβολής, εάν η οµάδα του
ποδοσφαιριστή δεν έχει χρησιµοποιήσει το µέγιστο αριθµό
αντικαταστάσεων (αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οµάδα έχει ήδη
“τιµωρηθεί” µε το να παίζει χωρίς αυτόν τον ποδοσφαιριστή για δύο
περιόδους προσωρινής αποβολής)
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Μέθοδος Β- προσωρινή αποβολή για µερικές αλλά όχι για όλες τις
περιπτώσεις κίτρινης κάρτας(*)

C Μια προκαθορισµένη λίστα παραβάσεων που τιµωρούνται µε κίτρινη κάρτα,
θα τιµωρούνται µε προσωρινή αποβολή

C Όλες οι άλλες παραβάσεις, που τιµωρούνται µε κίτρινη κάρτα, θ’
αντιµετωπίζονται µε το να δείχνεται η κίτρινη κάρτα (στον παραβάτη)

C Ένας ποδοσφαιριστής, που αποβλήθηκε προσωρινά και έπειτα δέχεται µια
παρατήρηση (κίτρινη κάρτα), συνεχίζει να παίζει

C Ένας ποδοσφαιριστής που έχει δεχτεί κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια
τιµωρείται µε προσωρινή αποβολή, µπορεί να συνεχίσει να παίζει, µετά το
τέλος της χρονικής περιόδου της προσωρινής αποβολής

C Ένας ποδοσφαιριστής που τιµωρείται µε δεύτερη προσωρινή αποβολή στον
ίδιο αγώνα, θα εκτίει την προσωρινή αποβολή χωρίς να παίρνει άλλο µέρος
στον αγώνα. Ο ποδοσφαιριστής αυτός µπορεί να αντικατασταθεί από
αναπληρωµατικό, στο τέλος της δεύτερης προσωρινής αποβολής, εφόσον η
οµάδα του δεν έχει χρησιµοποιήσει το µέγιστο αριθµό αλλαγών, αλλά ο
ποδοσφαιριστής που έχει επίσης δεχτεί µια (κανονική) κίτρινη κάρτα µη-
προσωρινής αποβολής δεν µπορεί να αλλαχθεί ή να αντικατασταθεί.

C Ένας ποδοσφαιριστής που λαµβάνει µια δεύτερη παρατήρηση (κίτρινη
κάρτα) στον ίδιο αγώνα, θα αποβάλλεται και δεν θα συµµετέχει άλλο στον
αγώνα και δεν µπορεί να αλλάξει/ αντικατασταθεί

(* )Κάποιες διοργανώσεις µπορούν να θεωρούν σηµαντικό το να χρησιµοποιήσουν, για
ποινές προσωρινής αποβολής, µόνο τις παραβάσεις που τιµωρούνται µε κίτρινη κάρτα
και σχετίζονται µε την «µη αρµόζουσα» συµπεριφορά, π.χ.

o Προσποίηση «θέατρο»
o Σκόπιµη καθυστέρηση στο να επαναρχίσει τον αγώνα από την αντίπαλη

οµάδα
o Διαµαρτυρία ή λεκτικά σχόλια ή χειρονοµίες
o Σταµάτηµα µιας υποσχόµενης επίθεσης κρατώντας, τραβώντας,

σπρώχνοντας ή παίζοντας τη µπάλα µε το χέρι µε πρόθεση
o Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι προσποιείται αντικανονικά
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Οδηγίες για την επιστροφή 
αναπληρωµατικών

Μετά από έγκριση στην 131η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΔΠΣ που
πραγµατοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 3 Μαρτίου 2017, οι Κανόνες του Παιχνιδιού
επιτρέπουν τώρα τη χρήση του να επιστρέφουν αναπληρωµατικοί (να ξαναπαίζουν
στον ίδιο αγώνα) σε αγώνες νέων, βετεράνων, ΑΜΕΑ και ερασιτεχνών, µε την
επιφύλαξη της έγκρισης της εθνικής ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας της Διοργάνωσης,
της συνοµοσπονδίας ή της FIFA, οποιασδήποτε είναι αρµόδια.

Αναφορά στην επιστροφή αναπληρωµατικών γίνεται στον:

Κανόνας 3 - Οι ποδοσφαιριστές (Αριθµός των αντικαταστάσεων):

Επιστροφή αναπληρωµατικών

C Η χρήση επιστροφής αναπληρωµατικών επιτρέπεται µόνο σε αγώνες νέων,
βετεράνων, ΑΜΕΑ και ερασιτεχνών µε την επιφύλαξη ότι συµφωνεί η εθνική
ποδοσφαιρική οµοσπονδία, συνοµοσπονδία ή η FIFA.

Ένας «αναπληρωµατικός που επιστρέφει» είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ήδη
παίξει στο παιχνίδι κι έχει αντικατασταθεί (ένας αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής)
και αργότερα, στον ίδιο αγώνα, επιστρέφει για να ξαναπαίξει, αντικαθιστώντας έναν
άλλο ποδοσφαιριστή.

Εκτός από τη διάταξη για έναν αντικατασταθέντα ποδοσφαιριστή, να επιστρέψει για
να παίξει στο παιχνίδι, όλες οι άλλες διατάξεις του Κανόνα 3 και των Κανόνων του
Παιχνιδιού ισχύουν για την επιστροφή αναπληρωµατικών. Ειδικότερα, η διαδικασία
αντικατάστασης, που περιγράφεται στο Κανόνα 3, πρέπει να ακολουθείται.
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Επιστροφή



ΚΑΝΟΝΑΣ 1 Ο Αγωνιστικός Χώρος

1. Επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου

Ο χλοοτάπητας του αγωνιστικού χώρου πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου φυσικός

ή, εφόσον το επιτρέπουν οι κανόνες της διοργάνωσης, εξ ολοκλήρου τεχνητός

εκτός των περιπτώσεων όπου οι κανόνες της διοργάνωσης επιτρέπουν έναν

ολοκληρωµένο συνδυασµό τεχνητών και φυσικών υλικών (υβριδικό σύστηµα).

Το χρώµα του τεχνητού χλοοτάπητα πρέπει είναι πράσινο.

Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται τεχνητός χλοοτάπητας σε αγώνες

πρωταθλήµατος µεταξύ αντιπροσωπευτικών οµάδων εθνικών οµοσπονδιών

µελών της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας (FIFA) ή σε διεθνείς

διασυλλογικούς αγώνες, η επιφάνεια πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές του

Προγράµµατος Ποιότητας της FIFA για Χλοοτάπητες ή να συµβαδίζει µε τα

διεθνή πρότυπα αγώνων, εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εξαίρεση από το Διεθνές

Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB).

2. Χάραξη του αγωνιστικού χώρου

Ο αγωνιστικός χώρος του παιχνιδιού πρέπει να είναι ορθογώνιος και να

χαράσσεται µε συνεχόµενες γραµµές οι οποίες δεν πρέπει να είναι επικίνδυνες.

Τεχνητό υλικό επιφάνειας µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη χάραξη γραµµών

σε επιφάνειες γηπέδων µε φυσικό χόρτο, αν δεν είναι επικίνδυνο.

Οι γραµµές αυτές ανήκουν στις περιοχές που ορίζουν.

Στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται µόνον η χάραξη των γραµµών που

καθορίζονται από τον Κανόνα 1. Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται

τεχνητός χλοοτάπητας, επιτρέπεται να υπάρχουν και άλλες γραµµές, υπό την

προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν διαφορετικό χρώµα και θα είναι ξεκάθαρα

ευδιάκριτες από τις γραµµές που χρησιµοποιούνται για το ποδόσφαιρο.

Οι δύο µεγαλύτερες σε µήκος γραµµές ονοµάζονται πλάγιες γραµµές. Οι δύο

µικρότερες σε µήκος είναι οι γραµµές του τέρµατος.

Ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε δυο ίσα µέρη από τη διχοτόµο γραµµή η

οποία ενώνει το µέσον των δυο πλάγιων γραµµών.

Το σηµείο του κέντρου βρίσκεται στη µέση της διχοτόµου γραµµής. Γύρω από

αυτό χαράσσεται ένας κύκλος µε ακτίνα 9,15 µέτρων.
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3. Διαστάσεις

Το µήκος της πλάγιας γραµµής πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το µήκος της  
γραµµής τέρµατος.

Μήκος (πλάγιας γραµµής):
Ελάχιστο : 90 µέτρα (100 γιάρδες)
Μέγιστο : 120 µέτρα (130 γιάρδες)

Στις διοργανώσεις µπορεί να καθοριστεί το µήκος της πλάγιας και της γραµµής 
τέρµατος µεταξύ των παραπάνω διαστάσεων. 

Μήκος (γραµµής τέρµατος):
Ελάχιστο : 45 µέτρα (50 γιάρδες)
Μέγιστο :   90 µέτρα (100 γιάρδες)

4. Διαστάσεις για διεθνείς αγώνες

Μήκος (πλάγιας γραµµής):
Ελάχιστο : 100 µέτρα (110 γιάρδες)
Μέγιστο :   110 µέτρα (120 γιάρδες)

Μήκος (γραµµής τέρµατος):
Ελάχιστο : 64 µέτρα (70 γιάρδες)
Μέγιστο :   75 µέτρα (80 γιάρδες)

Επιτρέπεται η χάραξη (µικρών ενδεικτικών) γραµµών εκτός του αγωνιστικού

χώρου σε απόσταση 9,15 µέτρων από το γωνιαίο τόξο και κάθετα προς τις

γραµµές του τέρµατος και τις πλάγιες γραµµές.

Όλες οι γραµµές πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος, το οποίο δεν πρέπει να

υπερβαίνει τα 12 εκατοστά. Οι γραµµές του τέρµατος πρέπει να έχουν το ίδιο

πλάτος µε τα κάθετα δοκάρια και το οριζόντιο δοκάρι.

Ο ποδοσφαιριστής που δηµιουργεί (χαράσσει) σηµάδια στον αγωνιστικό χώρο,

πρέπει να παρατηρείται (κίτρινη κάρτα) για αντιαθλητική συµπεριφορά. Εάν ο

διαιτητής δει να συµβαίνει κάτι τέτοιο, στη διάρκεια του αγώνα, ο

ποδοσφαιριστής τιµωρείται στην επόµενη διακοπή του παιχνιδιού.

Στην επόµενη σελίδα ακολουθεί ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΑΡΑΞΗΣ του Αγωνιστικού χώρου
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F Οι µετρήσεις γίνονται από την εξωτερική πλευρά των γραµµών, καθώς οι γραµµές είναι
µέρος των περιοχών που περικλείουν

F Το σηµείο του πέναλτι µετριέται από το κέντρο του σηµείου έως το εξωτερικό άκρο της
γραµµής τέρµατος
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5. Η περιοχή τέρµατος

Δύο γραµµές χαράσσονται κάθετα προς την γραµµή τέρµατος που θα αρχίζουν

από απόσταση 5,5 µέτρων από το εσωτερικό κάθε κάθετου δοκαριού. Οι γραµµές

αυτές εκτείνονται µέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 5,5 µέτρων και

ενώνονται µε µια γραµµή παράλληλη προς την γραµµή τέρµατος. Η περιοχή που

καθορίζεται από τις γραµµές αυτές και την γραµµή τέρµατος αποτελεί την

περιοχή τέρµατος.

6. Η περιοχή πέναλτι

Δύο γραµµές χαράσσονται κάθετα προς την γραµµή τέρµατος που θα αρχίζουν

από απόσταση 16,5 µέτρων από το εσωτερικό κάθε κάθετου δοκαριού. Οι

γραµµές αυτές εκτείνονται µέσα στον αγωνιστικό χώρο, σε απόσταση 16,5 µέτρων

και ενώνονται µε µια γραµµή παράλληλη προς την γραµµή τέρµατος. Η περιοχή

που καθορίζεται από τις γραµµές αυτές και τη γραµµή τέρµατος αποτελεί την

περιοχή πέναλτι.

Μέσα σε κάθε περιοχή πέναλτι σηµειώνεται το σηµείο του πέναλτι σε απόσταση

11 µέτρων από το µέσον της γραµµής τέρµατος µεταξύ των κάθετων δοκαριών.

Έξω από την περιοχή πέναλτι χαράσσεται ένα τόξο κύκλου µε ακτίνα 9,15

µέτρων και µε κέντρο το σηµείο του πέναλτι.

7. Η περιοχή του κόρνερ

Η περιοχή του κόρνερ ορίζεται από ένα τεταρτηµόριο κύκλου µε ακτίνα 1 µέτρο,

από κάθε κοντάρι µε σηµαία του κόρνερ, µέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Η σηµαία µε το κοντάρι είναι υποχρεωτική
Η σηµαία  δεν πρέπει να έχει ύψος µικρότερο 
από 1,5 µέτρο και να µην καταλήγει σε αιχµηρή 
κορυφή

Γωνιαία περιοχή µε 
ακτίνα 1µ.

Οι γραµµές δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 12 εκ. πλάτος
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8. Κοντάρια µε σηµαία

Σε κάθε γωνία του αγωνιστικού χώρου πρέπει να τοποθετείται ένα κοντάρι µε

σηµαία ύψους τουλάχιστον 1,5 µέτρο χωρίς αιχµηρή κορυφή.

Κοντάρια µε σηµαία µπορούν να τοποθετηθούν στο κάθε άκρο της διχοτόµου

γραµµής και σε απόσταση τουλάχιστον 1 µέτρο έξω από την πλάγια γραµµή.

9. Η τεχνική περιοχή

Η τεχνική περιοχή αφορά αγώνες που διεξάγονται σε γήπεδα µε

προκαθορισµένη περιοχή, µε καθίσµατα για τους αξιωµατούχους των οµάδων,

τους αναπληρωµατικούς και τους αντικατασταθέντες ποδοσφαιριστές, όπως

περιγράφεται παρακάτω:

F η τεχνική περιοχή πρέπει να εκτείνεται σε απόσταση 1 µέτρου, µόνο από

κάθε πλευρά της προκαθορισµένης περιοχής των καθισµάτων και µέχρι

1 µέτρο από την πλάγια γραµµή

F ο προσδιορισµός της περιοχής πρέπει να γίνεται µε την χάραξη γραµµών

F από τους κανόνες της διοργάνωσης ορίζεται ο αριθµός των προσώπων που

επιτρέπεται να παραµένουν στην τεχνική περιοχή

F τα άτοµα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται στην τεχνική περιοχή:

â πρέπει να ταυτοποιούνται πριν από την έναρξη του αγώνα και να

προσδιορίζονται σύµφωνα µε τους κανόνες της διοργάνωσης

â πρέπει να συµπεριφέρονται µε υπεύθυνο τρόπο

â πρέπει να παραµένουν µέσα στα όρια της περιοχής εκτός ειδικών

περιπτώσεων π.χ. όταν ο φυσιοθεραπευτής ή ο ιατρός της οµάδας

εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο µε την άδεια του διαιτητή

προκειµένου να αξιολογήσει την κατάσταση ενός τραυµατία

ποδοσφαιριστή.

F από την τεχνική περιοχή επιτρέπεται µόνο ένα πρόσωπο κάθε φορά να

µεταφέρει οδηγίες τακτικής
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10. Τέρµατα

Ένα τέρµα πρέπει να είναι τοποθετηµένο στο κέντρο κάθε γραµµής τέρµατος.

Το κάθε τέρµα αποτελείται από δυο κάθετα δοκάρια σε ίση απόσταση από τα

κοντάρια µε σηµαία των κόρνερ και συνδέονται στο επάνω τµήµα τους από ένα

οριζόντιο δοκάρι. Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι πρέπει να είναι

κατασκευασµένα από εγκεκριµένο υλικό. Το σχήµα των δοκαριών πρέπει να

είναι τετράγωνο, ορθογώνιο, κυκλικό ή ελλειπτικό και να µην είναι επικίνδυνο.

Η απόσταση µεταξύ των κάθετων δοκαριών είναι 7,32 µέτρα (8yds γιάρδες) και

η απόσταση από το χαµηλότερο άκρο του οριζόντιου δοκαριού µε το έδαφος

είναι 2,44 µέτρα (8 πόδια).

Η θέση των κάθετων δοκαριών, σε σχέση µε την γραµµή του τέρµατος, πρέπει

να είναι σύµφωνη µε τα γραφικά της επόµενης σελίδας

Το οριζόντιο και τα κάθετα δοκάρια πρέπει να έχουν χρώµα λευκό και το ίδιο

πλάτος και πάχος, όχι πάντως µεγαλύτερο από 12 εκατοστά.

Εάν το οριζόντιο δοκάρι µετατοπιστεί ή σπάσει, το παιχνίδι σταµατά µέχρις

ότου επισκευαστεί ή επανατοποθετηθεί σωστά. Το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου µε

ελεύθερο διαιτητή. Εφόσον δεν είναι δυνατόν να επισκευαστεί, ο αγώνας πρέπει

να διακόπτεται. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση του οριζόντιου δοκαριού µε

σχοινί ή οποιοδήποτε άλλο εύκαµπτο ή επικίνδυνο υλικό.

Δίχτυα µπορούν να τοποθετηθούν επί του τέρµατος και του εδάφους, πίσω από

το τέρµα. Πρέπει να είναι σωστά στερεωµένα και δεν πρέπει να επηρεάζουν

(εµποδίζουν) τον τερµατοφύλακα.

(Σύµφωνα µε τους Κανόνες Αγώνων Ποδοσφαίρου, ερασιτεχνικών και επαγγελµατικών, στις

ελληνικές διοργανώσεις, τα δίχτυα είναι υποχρεωτικά)

Ασφάλεια

Τα τέρµατα (συµπεριλαµβανοµένων των φορητών τερµάτων) πρέπει να

στερεώνονται σταθερά στο έδαφος.

Η θέση των κάθετων δοκαριών, σε σχέση µε την γραµµή του τέρµατος, πρέπει

να είναι σύµφωνη µε τα παρακάτω γραφικά.
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11. Τεχνολογία Γραµµής Τέρµατος (GLT)
Προκειµένου να υποστηριχθεί η απόφαση του διαιτητή, ώστε να επαληθευτεί αν
επιτεύχθηκε (ή όχι) ένα γκολ, επιτρέπεται η χρήση συστηµάτων Τεχνολογίας
Γραµµής Τέρµατος (Goal Line Technology).
Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται Τεχνολογία Γραµµής Τέρµατος,
επιτρέπονται τροποποιήσεις στο πλαίσιο του τέρµατος, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που ορίζονται στο Πρόγραµµα Ποιότητας για την Τεχνολογία
Γραµµής Τέρµατος της FIFA και στους Κανόνες του Παιχνιδιού. Η χρήση της
Τεχνολογίας Γραµµής Τέρµατος πρέπει να ορίζεται στον κανονισµό της
διοργάνωσης.

Αρχές της Τεχνολογίας Γραµµής Τέρµατος (GLT)
Η Τεχνολογία Γραµµής Τέρµατος εφαρµόζεται αποκλειστικά για την γραµµή
τέρµατος και χρησιµοποιείται µόνο για να διαπιστωθεί εάν έχει επιτευχθεί ένα
γκολ.
Η ένδειξη του εάν επιτεύχθηκε ένα τέρµα πρέπει να είναι άµεση και να
επιβεβαιώνεται αυτόµατα µέσα σε ένα δευτερόλεπτο από το σύστηµα
Τεχνολογίας Γραµµής Τέρµατος µόνο στους αξιωµατούχους του αγώνα (µέσω
του ρολογιού του διαιτητή, µε δόνηση και οπτικό σήµα).

Απαιτήσεις και προδιαγραφές της Τεχνολογίας Γραµµής Τέρµατος (GLT)
Εφόσον χρησιµοποιείται η Τεχνολογία Γραµµής Τέρµατος σε αγώνες
πρωταθλήµατος, η διοργανώτρια πρέπει να διασφαλίσει ότι το σύστηµα είναι
πιστοποιηµένο σύµφωνα µε ένα από τα ακόλουθα πρότυπα:

F FIFA Quality PRO
F FIFA Quality
F IMS - INTERNATIONAL MATCH STANDARD

Ένα ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιµών πρέπει να επιβεβαιώσει την ακρίβεια και
λειτουργικότητα των διαφόρων τεχνολογικών συστηµάτων των εταιριών σύµφωνα
µε το Εγχειρίδιο Δοκιµής του Προγράµµατος Ποιότητας της FIFA για την
Τεχνολογία Γραµµής Τέρµατος (GLT). Εάν η τεχνολογία δεν λειτουργεί
σύµφωνα µε το Εγχειρίδιο Δοκιµής, ο διαιτητής δεν πρέπει να χρησιµοποιήσει
το σύστηµα Τεχνολογίας Γραµµής Τέρµατος, οφείλει δε να το αναφέρει στις
αρµόδιες αρχές.
Στις περιπτώσεις όπου χρησιµοποιείται Τεχνολογία Γραµµής Τέρµατος (GLT), ο
διαιτητής πρέπει να ελέγξει την λειτουργικότητα της τεχνολογίας πριν τον
αγώνα, όπως ορίζεται στο Εγχειρίδιο Δοκιµής.
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13. Λογότυπα και εµβλήµατα

Κατά την διάρκεια του αγώνα απαγορεύεται η αναπαραγωγή είτε πραγµατική είτε

εικονική, αντιπροσωπευτικών λογοτύπων ή εµβληµάτων της FIFA, των

συνοµοσπονδιών, εθνικών ποδοσφαιρικών οµοσπονδιών, διοργανώσεων, οµάδων

ή άλλων φορέων στον αγωνιστικό χώρο, στα δίχτυα των τερµάτων και στο έδαφος

µέσα στον χώρο που περικλείεται από τα δίχτυα των τερµάτων, στα τέρµατα και

στα κοντάρια. Επιτρέπονται στις σηµαίες των κονταριών.

12. Εµπορικές διαφηµίσεις

Από την στιγµή της εισόδου των οµάδων στον αγωνιστικό χώρο και µέχρις ότου

αυτές αποχωρήσουν για την ανάπαυλα του ηµιχρόνου και από την στιγµή που

ξαναµπαίνουν σε αυτόν και µέχρι το τέλος του αγώνα δεν επιτρέπεται καµιάς

µορφής εµπορική διαφήµιση, είτε πραγµατική είτε εικονική, στον αγωνιστικό

χώρο, στο έδαφος µέσα στον χώρο που περικλείεται από τα δίχτυα των τερµάτων

ή στην τεχνική περιοχή ή την περιοχή διαιτητή για ανασκόπηση φάσεων (RRA-

Referee Review Area), ή στο έδαφος σε απόσταση 1 µέτρου από τις γραµµές του

γηπέδου. Οι διαφηµίσεις δεν επιτρέπονται στα τέρµατα, στα δίχτυα, στα

κοντάρια ή στα σηµαιάκια τους και δεν επιτρέπεται επίσης η προσαρµογή

κανενός είδους εξωτερικού εξοπλισµού (κάµερες, µικρόφωνα, κ.λπ.) σε αυτά.

Επιπρόσθετα, οι διαφηµίσεις σε κάθετες επιφάνειες, πρέπει τουλάχιστον:

F να απέχουν 1 µέτρο από τις πλάγιες γραµµές

F να έχουν την ίδια απόσταση από την γραµµή τέρµατος, όσο το βάθος των

διχτύων

F να απέχουν 1 µέτρο από τα δίχτυα του τέρµατος
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14. Video Assistant Referees (VARs) Βοηθός Διαιτητών µέσω Βίντεο (ΒΔΒ)

Σε αγώνες που χρησιµοποιούνται VARs (ΒΔΒ), πρέπει να υπάρχει ένα δωµάτιο που να
διαχειρίζονται τα µηχανήµατα βίντεο (VOR-Video Operation Room) και τουλάχιστον
ένας χώρος ανασκόπησης φάσεων όπου ο διαιτητής θα βλέπει από την οθόνη τη φάση
(RRA- Referee Review Area)

Δωµάτιο διαχείρισης των µηχανηµάτων Video (VOR)

Το δωµάτιο διαχείρισης του Video είναι εκεί όπου ασχολούνται ο ΒΔΒ - Video
Assistant Referee (VAR), ο βοηθός του ΒΔΒ – Video Assistant Referee (ΑVAR) και ο
υπεύθυνος χειριστής των replay (RO –Referee Operator). Μπορεί να είναι µέσα ή
κοντά στο γήπεδο ή ακόµη και σε µεγαλύτερη απόσταση (εκτός του τόπου διεξαγωγής
του αγώνα). Μόνο εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα επιτρέπεται να εισέρχονται στο δωµάτιο
VOR ή να επικοινωνούν µε τους VAR, AVAR και RO κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ένας ποδοσφαιριστής, αναπληρωµατικός, αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής ή
αξιωµατούχος οµάδας που εισέρχεται στο VOR θα αποβάλλεται.

Περιοχή Ανασκόπησης φάσεων Διαιτητή (RRΑ – Referee Review Area) 

Σε αγώνες όπου χρησιµοποιούνται VARs, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον µία
Περιοχή Ανασκόπησης φάσεων Διαιτητή όπου εκεί ο Διαιτητής θα αναλαµβάνει µια,
εντός γηπέδου ανασκόπηση φάσης, (OFR – On–field review). Η Περιοχή
Ανασκόπησης φάσεων Διαιτητή (RRA) θα πρέπει να είναι:

F σε µία ορατή περιοχή, εκτός αγωνιστικού χώρου
F και να  προσδιορίζεται ξεκάθαρα µε γραµµές

Ένας ποδοσφαιριστής, αναπληρωµατικός, αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής ή
αξιωµατούχος οµάδας που εισέρχεται στην Περιοχή Ανασκόπησης (RRA) θα
παρατηρείται.
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Κανόνας 02 - Η Μπάλα

1. Ιδιότητες και διαστάσεις

Όλες οι µπάλες πρέπει να:

F έχουν σχήµα σφαιρικό,

F είναι κατασκευασµένες από κατάλληλο υλικό,

F έχουν περιφέρεια µεταξύ 68 και 70 εκατοστών,

F έχουν βάρος µεταξύ 410 και 450 γραµµαρίων στην αρχή του αγώνα,

F έχουν πίεση ίση µε 0,6 έως 1,1 ατµόσφαιρες (600 – 1100 γραµµάρια

ανά τετραγωνικό) σε επίπεδο θάλασσας (8,5 λίβρες ανά τετραγωνική

ίντσα µε 15,6 λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα).

Όλες οι µπάλες που χρησιµοποιούνται σε µια επίσηµη διοργάνωση που

οργανώνεται υπό την αιγίδα της FIFA ή των Συνοµοσπονδιών, πρέπει να φέρουν

ένα από τα ακόλουθα σήµατα:

Κάθε σήµα (από τα ανωτέρω) δείχνει ότι η µπάλα έχει δοκιµαστεί επισήµως και

ότι πληροί τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές του σήµατος αυτού που είναι

πρόσθετες στις ελάχιστες προδιαγραφές που ορίζονται στον Κανόνα 2 και

πρέπει να έχουν εγκριθεί από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB). Τα

ινστιτούτα που διεξάγουν τις δοκιµές υπόκεινται στην έγκριση της FIFA.

Στις περιπτώσεις που χρησιµοποιείται Τεχνολογία Γραµµής Τέρµατος (GLT) οι

µπάλες µε ενσωµατωµένη τεχνολογία πρέπει να φέρουν ένα από τα παραπάνω

σήµατα ποιότητας.
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Τα πρωταθλήµατα των εθνικών ποδοσφαιρικών οµοσπονδιών µπορούν να
απαιτούν να χρησιµοποιούνται µπάλες που φέρουν ένα από αυτά τα σήµατα.

Στους αγώνες που διεξάγονται στα πλαίσια µιας επίσηµης διοργάνωσης υπό την
αιγίδα της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Συνοµοσπονδίας (FIFA), των
συνοµοσπονδιών ή των εθνικών ποδοσφαιρικών οµοσπονδιών, δεν επιτρέπεται η
οποιουδήποτε είδους εµπορική διαφήµιση επάνω στην µπάλα, εκτός του
λογότυπου/ εµβλήµατος της διοργάνωσης, την διοργανώτρια και το
εξουσιοδοτηµένο εµπορικό σήµα του κατασκευαστή. Ο κανονισµός της
διοργάνωσης µπορεί να περιορίζει το µέγεθος και το πλήθος των σηµάτων αυτών.

2. Αντικατάσταση µιας ελαττωµατικής µπάλας

Εάν η µπάλα καταστεί ελαττωµατική (δηλαδή, δεν πληροί τις προηγούµενες
αναφερθείσες ιδιότητες και διαστάσεις):

F το παιχνίδι σταµατά και
F ξεκινά πάλι µε ελεύθερο διαιτητή µε µια νέα κανονική µπάλα, στο

σηµείο όπου η πρώτη µπάλα κατέστη ελαττωµατική (αντικανονική).

Εάν η µπάλα καταστεί ελαττωµατική σε εναρκτήριο λάκτισµα, από τέρµατος
λάκτισµα, κόρνερ, ελεύθερο λάκτισµα, πέναλτι ή πλάγιο, τότε το παιχνίδι
ξαναρχίζει εκ νέου µε τον ίδιο τρόπο επανέναρξης (εναρκτήριο λάκτισµα, από
τέρµατος λάκτισµα, κόρνερ κλπ).

Εάν η µπάλα καταστεί ελαττωµατική στην διάρκεια της εκτέλεσης ενός πέναλτι ή
κατά την διάρκεια διαδικασίας λακτισµάτων από το σηµείο του πέναλτι καθώς
κινείται προς τα εµπρός και πριν να αγγίξει έναν ποδοσφαιριστή, το οριζόντιο
δοκάρι ή τα κάθετα δοκάρια, το πέναλτι επαναλαµβάνεται.

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση της µπάλας κατά την διάρκεια του αγώνα χωρίς
την άδεια του διαιτητή.

3. Πρόσθετες µπάλες

Πρόσθετες µπάλες επιτρέπεται να τοποθετηθούν περιµετρικά του αγωνιστικού
χώρου εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές του Κανόνα 2 και η χρήση τους γίνεται
αφού ελεγχθούν από τον διαιτητή.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019/2020 32



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019/2020 33Επιστροφή



Κανόνας 03 - Οι ποδοσφαιριστές

1. Αριθµός ποδοσφαιριστών
Ένας αγώνας διεξάγεται από δυο οµάδες, κάθε µια από τις οποίες αποτελείται
από έντεκα ποδοσφαιριστές το πολύ, ένας από τους οποίους πρέπει να είναι ο
τερµατοφύλακας. Σε όλες τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, µέλη της FIFA, δεν
επιτρέπεται η έναρξη ή η συνέχιση ενός αγώνα εφόσον οποιαδήποτε οµάδα έχει
λιγότερους από επτά ποδοσφαιριστές. Σύµφωνα µε τους Κανόνες Αγώνων
Ποδοσφαίρου (ερασιτεχνικού και επαγγελµατικού), στις ελληνικές
διοργανώσεις, δεν επιτρέπεται η έναρξη ενός αγώνα εφόσον οποιαδήποτε
οµάδα έχει λιγότερους από εννέα ποδοσφαιριστές.

Εάν µια οµάδα αποµείνει µε λιγότερους από επτά ποδοσφαιριστές διότι ένας ή
περισσότεροι ποδοσφαιριστές της εξήλθαν µε πρόθεση από τον αγωνιστικό
χώρο, ο διαιτητής δεν είναι υποχρεωµένος να διακόψει το παιχνίδι και µπορεί
να εφαρµόσει το πλεονέκτηµα έως ότου η µπάλα βρεθεί εκτός παιχνιδιού. Δεν
µπορεί όµως να επαναρχίσει το παιχνίδι εφόσον µια οµάδα δεν διαθέτει τον
ελάχιστο αριθµό των επτά ποδοσφαιριστών.

Εφόσον οι κανόνες της διοργάνωσης προβλέπουν ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές και
οι αναπληρωµατικοί πρέπει να αναγράφονται στο Φ.Α. πριν από το εναρκτήριο
λάκτισµα και µια οµάδα ξεκινήσει έναν αγώνα µε λιγότερους από έντεκα
ποδοσφαιριστές, µόνο οι ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωµατικοί που
δηλώθηκαν στο Φ.Α., πριν την έναρξη του αγώνα, επιτρέπεται να συµµετάσχουν
στον αγώνα µετά την άφιξή τους.

2. Αριθµός αλλαγών

Επίσηµες διοργανώσεις
Ο αριθµός των αλλαγών, µε ανώτατο όριο των πέντε (5), που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε κάθε αγώνα που παίζεται σε µια επίσηµη διοργάνωση, θα
καθορίζεται από την FIFA, την συνοµοσπονδία ή την εθνική οµοσπονδία εκτός
των ανδρικών ή γυναικείων διοργανώσεων όπου περιλαµβάνουν τις 1ες οµάδες
των συλλόγων στην ανώτατη κατηγορία ή στις κατηγορίες Ανδρών «Α» Διεθνών
οµάδων, όπου ο ανώτερος αριθµός είναι τρεις (3) αλλαγές.

Οι κανόνες της διοργάνωσης πρέπει να ορίζουν:
F τον αριθµό των αναπληρωµατικών που επιτρέπεται να δηλωθούν και οι

οποίοι µπορεί να είναι από τρεις έως δώδεκα (µέγιστος δυνατός
αριθµός),

F εάν µια επιπλέον (πρόσθετη) αλλαγή µπορεί να πραγµατοποιηθεί, όταν
ο αγώνας οδηγήθηκε σε παράταση (είτε η οµάδα έχει ήδη
χρησιµοποιήσει τον µέγιστο αριθµό αλλαγών που επιτρέπεται, είτε όχι).
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Άλλοι αγώνες
Σε αγώνες Εθνικών οµάδων («A» National teams) µπορούν να δηλωθούν µέχρι
δώδεκα αναπληρωµατικοί από τους οποίους επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν
µέχρι έξι.
Σε όλους τους υπόλοιπους αγώνες επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν
περισσότεροι αναπληρωµατικοί , υπό την προϋπόθεση ότι:

F οι διαγωνιζόµενες οµάδες έχουν συµφωνήσει σχετικά µε τον µέγιστο
αριθµό,

F ο διαιτητής έχει ενηµερωθεί γι' αυτό πριν τον αγώνα.
Εάν ο διαιτητής δεν έχει ενηµερωθεί ή εάν οι οµάδες δεν έχουν συµφωνήσει
µεταξύ τους πριν από τον αγώνα, κάθε οµάδα επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει
το πολύ έξι αναπληρωµατικούς.

Επιστροφή αναπληρωµατικών
Η χρησιµοποίηση της (διάταξης) επιστροφής των αντικατασταθέντων
(ποδοσφαιριστών) επιτρέπεται µόνον σε αγώνες νέων, βετεράνων, Α.Μ.Ε.Α. και
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, µε τη σύµφωνη γνώµη της εθνικής
ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας, συνοµοσπονδίας ή της FIFA.

3. Διαδικασία αντικατάστασης
Τα ονόµατα των αναπληρωµατικών πρέπει να δηλώνονται στον διαιτητή πριν
από την έναρξη του αγώνα. Οποιοσδήποτε αναπληρωµατικός, που δεν έχει
δηλωθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή, δεν επιτρέπεται να συµµετάσχει στο αγώνα.
Προκειµένου να αντικατασταθεί ένας ποδοσφαιριστής µε έναν
αναπληρωµατικό, πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:

F ο διαιτητής πρέπει να έχει ενηµερωθεί πριν να γίνει οποιαδήποτε
αντικατάσταση,

F ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται:
F παίρνει την άδεια του διαιτητή για να αποχωρήσει από τον

αγωνιστικό χώρο, εκτός αν βρίσκεται ήδη εκτός αγωνιστικού
χώρου, και πρέπει να αποχωρήσει από το πλησιέστερο σηµείο στη
γραµµή του ορίου εκτός αν ο διαιτητής υποδείξει ότι ο
ποδοσφαιριστής πρέπει να αποχωρήσει απευθείας και άµεσα από
τη διχοτόµο γραµµή ή άλλο σηµείο (π.χ. για λόγους ασφάλειας ή
λόγω τραυµατισµού)

F πρέπει να πάει απευθείας στην τεχνική περιοχή ή τα αποδυτήρια
και δεν έχει δικαίωµα να συµµετάσχει πλέον στον αγώνα, εκτός
των περιπτώσεων όπου επιτρέπεται η επιστροφή στον αγώνα
ποδοσφαιριστών που αντικαταστάθηκαν

F εάν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί,
αρνείται να αποχωρήσει, το παιχνίδι συνεχίζεται.
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Ο αναπληρωµατικός εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο µόνο:
F σε µια διακοπή του παιχνιδιού,
F από τη διχοτόµο γραµµή,
F αφού ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται έχει αποχωρήσει,
F αφού λάβει το σήµα από τον διαιτητή.

Η αντικατάσταση ολοκληρώνεται όταν ο αναπληρωµατικός µπει στον αγωνιστικό
χώρο· από εκείνη τη στιγµή, ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται γίνεται ένας
αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής και ο αναπληρωµατικός γίνεται τακτικός και
µπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε διαδικασία επανέναρξης.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές που αντικαταστάθηκαν και οι αναπληρωµατικοί, τελούν
υπό την εξουσία του διαιτητή, ανεξάρτητα του εάν αγωνίζονται ή όχι.

4. Αλλαγή του τερµατοφύλακα
Οποιοσδήποτε από τους ποδοσφαιριστές επιτρέπεται να αντικαταστήσει τον
τερµατοφύλακα, εφόσον:

F ο διαιτητής έχει ενηµερωθεί πριν να γίνει η αλλαγή,
F η αλλαγή γίνεται σε µια διακοπή του παιχνιδιού.

5. Παραβάσεις και ποινές
Εάν ένας δηλωµένος αναπληρωµατικός ξεκινήσει τον αγώνα αντί ενός
δηλωµένου τακτικού ποδοσφαιριστή και ο διαιτητής δεν έχει ενηµερωθεί για
την αλλαγή αυτή:

F ο διαιτητής επιτρέπει στον δηλωµένο αναπληρωµατικό να συνεχίσει να
αγωνίζεται,

F δεν επιβάλλεται καµιά πειθαρχική ποινή εις βάρος του δηλωµένου
αναπληρωµατικού,

F ο δηλωµένος τακτικός ποδοσφαιριστής µπορεί να καταστεί δηλωµένος
αναπληρωµατικός,

F ο αριθµός των αλλαγών δεν µειώνεται,
F ο διαιτητής αναφέρει το περιστατικό στις αρµόδιες αρχές.

Αν µια αλλαγή γίνεται στη διάρκεια της διακοπής του ηµιχρόνου ή πριν την
έναρξη της παράτασης, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την
επανέναρξη του παιχνιδιού. Αν ο διαιτητής δεν ενηµερωθεί ο δηλωθείς
αναπληρωµατικός µπορεί να συνεχίσει να παίζει. Δεν λαµβάνεται κάποιος
πειθαρχικός έλεγχος και το θέµα αναφέρεται στις αρµόδιες αρχές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019/2020 36



Αν ένας ποδοσφαιριστής αλλάξει θέσεις µε τον τερµατοφύλακα χωρίς την άδεια 
του διαιτητή, ο διαιτητής:

F αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί
F παρατηρεί και τους δύο ποδοσφαιριστές στην επόµενη διακοπή του

παιχνιδιού, αλλά όχι αν η αλλαγή γίνει στη διάρκεια της ανάπαυλας του
ηµιχρόνου (συµπεριλαµβανοµένου του ηµιχρόνου της παράτασης) ή στη
χρονική περίοδο µεταξύ του τέλους του παιχνιδιού και της έναρξης της
παράτασης και/ ή της διαδικασίας εκτέλεσης λακτισµάτων από το σηµείο
του πέναλτι.

Για οποιαδήποτε άλλη παράβαση:
F οι ποδοσφαιριστές παρατηρούνται,
F το παιχνίδι αρχίζει εκ νέου µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα, από το σηµείο

όπου βρισκόταν η µπάλα τη στιγµή της διακοπής.

6. Αποβολή ποδοσφαιριστών και αναπληρωµατικών.
Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποβάλλεται:

F πριν την υποβολή της λίστας των ποδοσφαιριστών της οµάδας, δεν µπορεί
να δηλωθεί στη λίστα των ποδοσφαιριστών της οµάδας υπό οποιαδήποτε
ιδιότητα,

F µετά την δήλωσή του στη λίστα των ποδοσφαιριστών της οµάδας και πριν
από το εναρκτήριο λάκτισµα, µπορεί να αντικατασταθεί από έναν
δηλωµένο αναπληρωµατικό που όµως δεν µπορεί να αντικατασταθεί στο
φύλλο αγώνα από άλλο, ο δε αριθµός των αλλαγών που µπορεί να κάνει
η οµάδα δεν µειώνεται.

F µετά το εναρκτήριο λάκτισµα, δεν µπορεί να αντικατασταθεί.

Ένας δηλωµένος αναπληρωµατικός ο οποίος αποβάλλεται πριν ή µετά το
εναρκτήριο λάκτισµα δεν µπορεί να αντικατασταθεί.

7. Επιπλέον πρόσωπα στον αγωνιστικό χώρο
Ο προπονητής και οι λοιποί αξιωµατούχοι που αναγράφονται στο φύλλο αγώνα
(µε εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές ή τους αναπληρωµατικούς) είναι οι
αξιωµατούχοι της οµάδας.
Οποιοσδήποτε δεν δηλώνεται στο φύλλο αγώνα ως ποδοσφαιριστής,
αναπληρωµατικός ή αξιωµατούχος της οµάδας θεωρείται εξωτερικός
παράγοντας.

Εάν ένας αξιωµατούχος οµάδας, αναπληρωµατικός ή ποδοσφαιριστής που
αντικαταστάθηκε ή αποβλήθηκε ή ένας εξωτερικός παράγοντας εισέλθει στον
αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής πρέπει:
F να διακόψει το παιχνίδι µόνο εφόσον επηρεάζεται το παιχνίδι,
F να διατάξει την αποµάκρυνση του προσώπου όταν διακόπτεται το

παιχνίδι,
F να λαµβάνει τα ανάλογα πειθαρχικά µέτρα.
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Εφόσον το παιχνίδι διακόπηκε και ο επηρεασµός οφείλονταν:

F σε έναν αξιωµατούχο οµάδας, αναπληρωµατικό ή ποδοσφαιριστή που
αντικαταστάθηκε ή αποβλήθηκε, τότε το παιχνίδι επαναρχίζει µε άµεσο
ελεύθερο λάκτισµα ή πέναλτι,

F σε έναν εξωτερικό παράγοντα, τότε το παιχνίδι επαναρχίζει µε ελεύθερο
διαιτητή.

Εάν µια µπάλα κατευθύνεται προς το τέρµα και ο επηρεασµός (από αυτόν που
εισήλθε) δεν εµποδίζει τον αµυνόµενο ποδοσφαιριστή να παίξει την µπάλα, το
τέρµα καταλογίζεται εφόσον η µπάλα µπει στο τέρµα (ακόµα κι αν υπήρξε
επαφή του µε την µπάλα) εκτός εάν ο επηρεασµός έγινε από την επιτιθέµενη
οµάδα.

8. Ποδοσφαιριστής εκτός του αγωνιστικού χώρου
Αν ένας ποδοσφαιριστής, που χρειάζεται την άδεια του διαιτητή για να
επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, επιστρέφει χωρίς την άδεια του διαιτητή, ο
διαιτητής πρέπει:

F να σταµατήσει το παιχνίδι (όχι αµέσως, αν ο ποδοσφαιριστής δεν 
επηρεάζει το παιχνίδι ή έναν αξιωµατούχο αγώνα ή αν µπορεί να 
εφαρµοστεί το πλεονέκτηµα)

F να παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο 
χωρίς άδεια

Αν ο διαιτητής σταµατήσει το παιχνίδι, αυτό πρέπει να ξαναρχίσει:
F µε άµεσο ελεύθερο λάκτισµα από το σηµείο της παρέµβασης 

(ανάµειξης, επηρεασµού)
F µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από το σηµείο που ήταν η µπάλα όταν το 

παιχνίδι σταµάτησε εάν δεν υπήρχε παρέµβαση (ανάµειξη, επηρεασµός)

Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος βγαίνει έξω από µια γραµµή των ορίων του
γηπέδου (πλάγια ή γραµµή τέρµατος) ως συνέχεια µιας αγωνιστικής κίνησής
του, δεν διαπράττει κάποιο παράπτωµα.
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9. Επίτευξη τέρµατος µε επιπλέον πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο
Αν µετά την επίτευξη ενός τέρµατος ο διαιτητής αντιληφθεί, πριν το παιχνίδι
ξαναρχίσει, ότι ένα επιπλέον πρόσωπο ήταν στον αγωνιστικό χώρο όταν σηµειώθηκε
το γκολ:

F ο διαιτητής πρέπει να ακυρώσει το τέρµα αν το επιπλέον πρόσωπο ήταν :

â ένας ποδοσφαιριστής, αναπληρωµατικός, ποδοσφαιριστής που 
αντικαταστάθηκε, αποβληθείς ποδοσφαιριστής ή αξιωµατούχος 
οµάδας, της οµάδας που έβαλε το γκολ. Το παιχνίδι ξαναρχίζει µε 
άµεσο ελεύθερο λάκτισµα από το σηµείο που ήταν το επιπλέον 
πρόσωπο

â ένας εξωτερικός παράγοντας ο οποίος επηρέασε το παιχνίδι  εκτός αν 
το γκολ ήταν ως αποτέλεσµα της επέµβασης εκείνων που αναφέρονται 
παραπάνω στο κείµενο µε τίτλο «Επιπλέον πρόσωπα στον αγωνιστικό 
χώρο». Το παιχνίδι επαναρχίζει µε ελεύθερο διαιτητή.

F ο διαιτητής πρέπει να κατακυρώσει το τέρµα, εφόσον το επιπλέον πρόσωπο 
ήταν :

â ένας ποδοσφαιριστής, αναπληρωµατικός, ποδοσφαιριστής που 
αντικαταστάθηκε, αποβληθείς ποδοσφαιριστής ή αξιωµατούχος 
οµάδας, της οµάδας που δέχθηκε το τέρµα,

â ένας εξωτερικός παράγοντας που δεν επηρέασε το παιχνίδι.

Σε όλες τις περιπτώσεις ο διαιτητής πρέπει να διατάξει την αποµάκρυνση του
επιπλέον προσώπου από τον αγωνιστικό χώρο.

Αν µετά την επίτευξη ενός τέρµατος και την επανέναρξη του παιχνιδιού, ο διαιτητής
διαπιστώσει ότι ένα επιπλέον πρόσωπο βρίσκονταν στον αγωνιστικό χώρο, όταν
επιτεύχθηκε το τέρµα, το τέρµα δεν µπορεί να ακυρωθεί. Εφόσον το επιπλέον αυτό
πρόσωπο συνεχίζει να βρίσκεται ακόµα στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής πρέπει:

F να σταµατήσει το παιχνίδι,
F να διατάξει την αποµάκρυνση του επιπλέον προσώπου,
F να ξαναρχίσει το παιχνίδι µε τον ανάλογο αναµενόµενο σωστό τρόπο:

ελεύθερο διαιτητή ή ελεύθερο λάκτισµα.

Ο διαιτητής πρέπει να αναφέρει το περιστατικό στις αρµόδιες αρχές.

10. Αρχηγός οµάδας
Ο αρχηγός οµάδας δεν απολαµβάνει κάποιας ιδιαίτερης θέσης ή προνοµίων, έχει
όµως έναν βαθµό ευθύνης για την συµπεριφορά της οµάδας του.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 4 - Εξοπλισµός ποδοσφαιριστών

1. Ασφάλεια
Ένας ποδοσφαιριστής δεν πρέπει να χρησιµοποιεί εξοπλισµό ή να φορά
οτιδήποτε είναι επικίνδυνο.
Όλα τα είδη κοσµηµάτων (καδένες λαιµού, δακτυλίδια, βραχιόλια χεριού,
σκουλαρίκια, δερµάτινα ή ελαστικά κορδόνια) απαγορεύονται και πρέπει ν’
αφαιρούνται. Η κάλυψη των κοσµηµάτων µε χρήση ταινίας δεν επιτρέπεται.
Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να επιθεωρούνται, πριν την έναρξη του παιχνιδιού
και οι αναπληρωµατικοί πριν εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο (για να
συµµετάσχουν στο παιχνίδι). Εάν ένας ποδοσφαιριστής φορά ή χρησιµοποιεί
µη εγκεκριµένα/ επικίνδυνα αντικείµενα (εξοπλισµού- στολής) ή κοσµήµατα, ο
διαιτητής πρέπει να τον διατάξει να:

C αφαιρέσει το (τα) αντικείµενο (-α)
C φύγει από τον αγωνιστικό χώρο στην επόµενη διακοπή εάν ο

ποδοσφαιριστής δεν µπορεί ή δεν είναι πρόθυµος να συµµορφωθεί.
Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αρνείται να συµµορφωθεί ή συνεχίζει να φορά
το αντικείµενο, ενώ ήδη του είχε ζητηθεί να το αφαιρέσει, πρέπει να
παρατηρηθεί.

2. Υποχρεωτικός εξοπλισµός
Ο υποχρεωτικός εξοπλισµός ενός ποδοσφαιριστή αποτελείται από τα ακόλουθα
ξεχωριστά είδη :

C φανέλα µε µανίκια
C παντελονάκι
C κάλτσες- ταινία ή όποιο άλλο υλικό, που εφαρµόζεται ή φοριέται

εξωτερικά, πρέπει να έχει το ίδιο χρώµα όπως εκείνο του µέρους της
κάλτσας στο οποίο εφαρµόζεται ή καλύπτει

C επικαλαµίδες- αυτές πρέπει να είναι κατασκευασµένες από κατάλληλο

υλικό για να παρέχει ικανοποιητική προστασία και να καλύπτονται από

τις κάλτσες
C παπούτσια

Οι τερµατοφύλακες µπορούν να φορούν το κάτω µέρος της φόρµας.

Ένας ποδοσφαιριστής του οποίου το παπούτσι ή η επικαλαµίδα συµπτωµατικά
χάθηκε (βγήκε) πρέπει να φορεθεί πάλι, όσο το δυνατόν συντοµότερα κι όχι
αργότερα από την επόµενη φορά που η µπάλα βγει εκτός παιχνιδιού.

Εάν, πριν γίνει αυτό (πριν δηλαδή φορέσει το παπούτσι ή την επικαλαµίδα), ο
ποδοσφαιριστής παίξει τη µπάλα και/ ή σκοράρει (βάλει γκολ), το γκολ µετρά.
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3. Χρώµατα
C Οι δύο οµάδες πρέπει να φορούν χρώµατα τα οποία θα ξεχωρίζουν

µεταξύ τους και από τους αξιωµατούχους του αγώνα
C Κάθε τερµατοφύλακας πρέπει να φορά χρώµατα τα οποία θα είναι

διαφορετικά από των άλλων ποδοσφαιριστών και των αξιωµατούχων
αγώνα

C Εάν οι φανέλες των τερµατοφυλάκων είναι του ίδιου χρώµατος και
κανένας τους δεν έχει άλλη φανέλα, ο διαιτητής επιτρέπει να γίνει το
παιχνίδι

Τα εσωτερικά ρούχα πρέπει να:
• είναι µονόχρωµα στο ίδιο χρώµα µε το βασικό χρώµα του µανικιού της

φανέλας ή
• έχουν ένα µοτίβο ή χρώµατα που αναπαριστούν επακριβώς το χρώµα

του µανικιού της φανέλας

Αυτά που φοριούνται κάτω από το παντελονάκι/ κολάν (και προεξέχει από το
παντελονάκι) πρέπει να είναι του ιδίου χρώµατος µε το βασικό του παντελονιού
ή µε αυτό από το χαµηλότερο µέρος του παντελονιού (ρέλο)- οι ποδοσφαιριστές
(συµπαίκτες) της ίδιας οµάδας πρέπει να φορούν το ίδιο χρώµα.

4. Άλλος εξοπλισµός
Προστατευτικός, όχι όµως επικίνδυνος, εξοπλισµός για παράδειγµα είδος
κάλυψης της κεφαλής, µάσκες προσώπου και προστατευτικά γονάτου και
βραχιόνων, κατασκευασµένα από µαλακό, ελαφρύ και διογκωµένο υλικό,
επιτρέπεται καθώς και καπέλα τερµατοφυλάκων και αθλητικά γυαλιά.

Καλύµµατα κεφαλιών
Στις περιπτώσεις που φοριούνται καλύµµατα κεφαλιού (εξαιρούνται τα καπέλα
των τερµατοφυλάκων), αυτά πρέπει :

C να είναι µαύρα ή να έχουν το ίδιο χρώµα µε το βασικό χρώµα της
φανέλας (µε δεδοµένο ότι οι ποδοσφαιριστές της ίδιας οµάδας, που
φορούν κάλυµµα αυτό θα είναι του ιδίου χρώµατος).

C να είναι σύµφωνα µε την επαγγελµατική εµφάνιση του εξοπλισµού του
ποδοσφαιριστή

C να µην συνδέεται µε την φανέλα
C να µην είναι επικίνδυνο για τον ποδοσφαιριστή που το φορά ή για κάθε

άλλον ποδοσφαιριστή (π.χ. µηχανισµός ανοίγµατος-κλεισίµατος γύρω
από τον λαιµό (φερµουάρ))

C να µην εξέχει κάποιο µέρος έξω από την επιφάνεια (εξέχοντα στοιχεία)
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Ηλεκτρονικά συστήµατα µέτρησης απόδοσης και κίνησης (EPTS)
Όπου χρησιµοποιείται φορητή (που φοριέται) τεχνολογία (WT), σαν µέρος των
ηλεκτρονικών συστηµάτων απόδοσης και παρακολούθησης (EPTS), σε παιχνίδια
που παίζονται σε µια επίσηµη διοργάνωση που διεξάγεται κάτω από την αιγίδα της
FIFA, των συνοµοσπονδιών ή των Εθνικών Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών, ο

αρµόδιος (ή οι αρµόδιοι) της διοργάνωσης πρέπει να διασφαλίζει ότι η τεχνολογία, που
εφαρµόζεται (φοριέται) µαζί µε τον εξοπλισµό του ποδοσφαιριστή, δεν είναι

επικίνδυνη και πρέπει να φέρει το παρακάτω σήµα:

Αυτό το σήµα δείχνει ότι ο παραπάνω εξοπλισµός έχει επισήµως
ελεγχθεί και πληροί τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές
ασφάλειας των Διεθνών Προτύπων Αγώνα που οριοθετήθηκαν
από τη FIFA και έχουν εγκριθεί από το Διεθνές Ποδοσφαιρικό
Συµβούλιο. Τα ινστιτούτα (οι εταιρίες), που διενεργούν τις
δοκιµές, υπόκεινται στην έγκριση της FIFA.

Ηλεκτρονική επικοινωνία
Ποδοσφαιριστές (περιλαµβανοµένων των αναπληρωµατικών, αυτών που
αντικαταστάθηκαν και αποβληθέντων ποδοσφαιριστών) δεν επιτρέπεται να φορούν
ή να χρησιµοποιούν κάθε τύπου ηλεκτρονικό ή επικοινωνιακό εξοπλισµό (εκτός
όπου επιτρέπεται EPTS). Η χρήση οποιασδήποτε µορφής ηλεκτρονικής
επικοινωνίας από τους αξιωµατούχους οµάδας επιτρέπεται όπου αυτό σχετίζεται
άµεσα µε την σωµατική ακεραιότητα ή ασφάλεια των ποδοσφαιριστών ή για λόγους
τακτικής / οδηγιών προπονητή, αλλά µόνο µικρές, κινητές, εξοπλισµό χειρός (π.χ.
µικρόφωνο, ακουστικό, ακουστικό αυτιού, κινητό/ smartphone, smartwatch,
tablet, laptop) µπορούν να χρησιµοποιούνται. Αξιωµατούχος Οµάδας που
χρησιµοποιεί µη εγκεκριµένες συσκευές ή συµπεριφέρεται µε αντικανονικό τρόπο,
σαν αποτέλεσµα της χρήσης ηλεκτρονικής ή επικοινωνιακής συσκευής, θα
αποµακρύνεται (αποβάλλεται) από την τεχνική περιοχή.

Όπου χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά συστήµατα µέτρησης της απόδοσης και
κίνησης (EPTS) (έγκεινται στη σύµφωνη γνώµη των Εθνικών οµοσπονδιών/
υπευθύνων διοργάνωσης) ο αρµόδιος (ή οι αρµόδιοι) της διοργάνωσης πρέπει να
διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και δεδοµένα, που µεταφέρονται µέσω EPTS προς
την Τεχνική Περιοχή, στη διάρκεια των αγώνων σε µια επίσηµη διοργάνωση είναι
αξιόπιστα και ακριβή.
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Αρχές
F Ο Κανόνας 4 εφαρµόζεται για οποιοδήποτε εξοπλισµό (περιλαµβανοµένων και των
ενδυµάτων) που φορούν ποδοσφαιριστές, αναπληρωµατικοί και ποδοσφαιριστές
που αντικαταστάθηκαν. Οι διατάξεις του εφαρµόζονται επίσης προς όλους τους
αξιωµατούχους της οµάδας στην τεχνική περιοχή

F Τα παρακάτω (συνήθως) επιτρέπονται:
o Ο αριθµός της φανέλας, το όνοµα, το έµβληµα/ σήµα της οµάδας,
πρωτοβουλίες µε συνθήµατα/σήµατα που προωθούν το ποδόσφαιρο,
τον σεβασµό και την ακεραιότητα, καθώς επίσης κάθε διαφήµιση που
επιτρέπονται από τους κανόνες της διοργάνωσης ή τους κανονισµούς
των Εθνικών Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών, Συνοµοσπονδίας ή της
FIFA

o Τα στοιχεία του αγώνα: οµάδες, ηµεροµηνία, διοργάνωση/ γεγονός,
τόπος

F Συνθήµατα, ανακοινώσεις ή εικόνες που επιτρέπονται, θα πρέπει να περιορίζονται
στο µπροστινό µέρος της φανέλας και/ ή στο περιβραχιόνιο

F Σε κάποιες περιπτώσεις το σύνθηµα, η ανακοίνωση ή η εικόνα θα µπορούν να
φαίνονται µόνο στο περιβραχιόνιο του αρχηγού.

5. Συνθήµατα, ανακοινώσεις, εικόνες και διαφηµίσεις

Ο εξοπλισµός δεν πρέπει να έχει πολιτικά, θρησκευτικά ή προσωπικά συνθήµατα,
ανακοινώσεις ή εικόνες. Οι ποδοσφαιριστές δεν πρέπει να αποκαλύπτουν ρούχα,
που φορούν κάτω από τη φανέλα, τα οποία δείχνουν πολιτικά, θρησκευτικά,
προσωπικά συνθήµατα, ανακοινώσεις ή εικόνες ή κάποια άλλη διαφήµιση πέραν
από το σήµα του κατασκευαστή. Για κάθε άλλη παράβαση θα επιβάλλονται στον
ποδοσφαιριστή και/ ή στην οµάδα κυρώσεις από την διοργανώτρια, την Εθνική
ποδοσφαιρική οµοσπονδία ή θα κριθούν γι' αυτό από την FIFA.

Ένα επαγγελµατικό πρότυπο (standard) αναπτύχθηκε από τη FIFA και εγκρίθηκε
από το IFAB, προκειµένου να βοηθήσει τους αρµοδίους της Διοργάνωσης για την
ακρίβεια και την αξιοπιστία ενός ηλεκτρονικού συστήµατος της απόδοσης και
κίνησης EPTS ). Η εφαρµογή αυτού του προτύπου θα γίνει µεταβατικά µέχρι την 1η
Ιουνίου 2019.

Αυτό το σήµα («FIFA quality») υποδεικνύει ότι µια συσκευή/ σύστηµα
EPTS έχει επίσηµα εξεταστεί και πληροί τις προδιαγραφές όσον αφορά
τα δεδοµένα θέσεων (positional data) για την αξιοπιστία και την
ακρίβειά τους.
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6. Παραβάσεις και ποινές

Για κάθε παράβαση του Κανόνα αυτού το παιχνίδι δεν χρειάζεται να
σταµατήσει κι ο ποδοσφαιριστής:

C µε εντολή του διαιτητή θα φύγει από τον αγωνιστικό χώρο για να
διορθώσει τον εξοπλισµό του

C θα φύγει όταν το παιχνίδι σταµατήσει εκτός κι αν έχει ήδη διορθώσει
τον εξοπλισµό του

Ερµηνεύοντας τον Κανόνα

Όταν κρίνουµε µια περίπτωση για το αν ένα σύνθηµα, µια δήλωση ή µια εικόνα
είναι επιτρεπτά, σηµειώνεται ότι θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη και τον Κανόνα
12 (Παραβάσεις και Ανάρµοστη Διαγωγή) ο οποίος απαιτεί από το διαιτητή να
προβαίνει σε ενέργειες του ποδοσφαιριστή που είναι ένοχος µε το να:

o χρησιµοποιεί επιθετική, υβριστική ή προσβλητική γλώσσα  και/ ή 
χειρονοµίες

o χειρονοµεί µε προκλητικό, κοροϊδευτικό ή εµπρηστικό τρόπο                                        
Κάθε σύνθηµα, δήλωση ή εικόνα που εµπίπτει σε κάποια από τις παραπάνω
κατηγορίες δεν επιτρέπεται.
Ενώ το «θρησκευτικό» και «προσωπικό» είναι εύκολο κα καθορισθεί, το «πολιτικό» 
είναι λιγότερο σαφές, αλλά συνθήµατα, ανακοινώσεις και εικόνες που αναφέρονται 
στα παρακάτω, δεν επιτρέπονται:

o κάθε πρόσωπο, ζωντανό ή νεκρό (εκτός αν είναι µέρος του επισήµου 
ονόµατος διοργάνωσης)

o κάθε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές κόµµα/ οργανισµός/ 
οµάδα, κλπ

o κάθε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κυβέρνηση ή κάποιο από τα 
τµήµατά της, γραφεία ή λειτουργίες της

o κάθε οργάνωση που εισάγει διακρίσεις
o οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι στόχοι /ενέργειες είναι πιθανόν 
να προσβάλουν έναν σηµαντικό αριθµό ανθρώπων

o κάθε συγκεκριµένη πολιτική ενέργεια /γεγονός
Όταν εορτάζεται ένα σηµαντικό εθνικό η διεθνές γεγονός, πρέπει να εξετάζονται 
προσεκτικά οι ευαισθησίες της αντίπαλης οµάδας (συµπεριλαµβανοµένων των 
οπαδών- φιλάθλων της) και του ευρύτερου κοινού.
Οι κανόνες της διοργάνωσης µπορούν να περιέχουν περαιτέρω περιορισµούς / όρια, 
ιδίως σε σχέση µε το µέγεθος, τον αριθµό και τη θέση των επιτρεπόµενων 
συνθηµάτων, ανακοινώσεων και εικόνων. Συνιστάται η επίλυση τέτοιων διαφορών 
σχετικά µε συνθήµατα, ανακοινώσεις ή εικόνες να λύνονται πριν από την έναρξη 
ενός αγώνα ή διοργάνωσης.
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Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει φύγει από τον αγωνιστικό χώρο για να
διορθώσει ή ν’ αλλάξει τον εξοπλισµό του πρέπει :

C πριν του επιτραπεί να επιστρέψει, να ελεγχθεί ο εξοπλισµός του από
έναν από τους αξιωµατούχους του αγώνα

C να επιστρέψει µόνο µε την άδεια του διαιτητή (η οποία µπορεί να
δίνεται στη διάρκεια του παιχνιδιού)

Ποδοσφαιριστής ο οποίος µπαίνει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του
διαιτητή, πρέπει να παρατηρηθεί κι αν το παιχνίδι έχει σταµατήσει, για να
δεχθεί την κίτρινη κάρτα, καταλογίζεται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα στο
σηµείο που ήταν η µπάλα όταν το παιχνίδι σταµάτησε, εκτός κι αν υπήρξε
περίπτωση παρέµβασης οπότε καταλογίζεται άµεσο ελεύθερο λάκτισµα (ή
πέναλτι) που εκτελείται από το σηµείο της παρέµβασης.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 5 - Ο Διαιτητή

1. Η εξουσία του διαιτητή

Κάθε αγώνας ελέγχεται από έναν διαιτητή ο οποίος διαθέτει την πλήρη εξουσία

να εφαρµόζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού σε συσχετισµό µε τον αγώνα που

έχει οριστεί.

2. Αποφάσεις του Διαιτητή

Οι αποφάσεις θα λαµβάνονται µε βάση τις ικανότητες του διαιτητή σύµφωνα µε

τους Κανόνες του Παιχνιδιού, το «πνεύµα του αγώνα» και θα βασίζονται στην

γνώµη του διαιτητή ο οποίος έχει την διακριτική ευχέρεια να παίρνει τα

κατάλληλα µέτρα µέσα στο πλαίσιο των Κανόνων του Παιχνιδιού.

Οι αποφάσεις του Διαιτητή που αφορούν γεγονότα, κι έχουν σχέση µε το

παιχνίδι, συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης για το εάν ένα γκολ έχει

επιτευχθεί ή όχι και το αποτέλεσµα του αγώνα, είναι οριστικές. Οι αποφάσεις

του διαιτητή, και των άλλων αξιωµατούχων αγώνα, πρέπει πάντα να είναι

σεβαστές.

Ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να αλλάξει µια απόφαση για επανέναρξη

αντιλαµβανόµενος ότι είναι εσφαλµένη ή µετά από συµβουλή ενός άλλου

αξιωµατούχου του αγώνα, εφόσον το παιχνίδι ξεκίνησε εκ νέου ή ο διαιτητής

έδωσε το σήµα για τη λήξη του πρώτου ή του δεύτερου ηµιχρόνου

(συµπεριλαµβανοµένων των καθυστερήσεων) και αποχώρησε από τον

αγωνιστικό χώρο ή διέκοψε τον αγώνα. Ωστόσο, αν στο τέλος του ηµιχρόνου ο

διαιτητής αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και πάει στην περιοχή

ανασκόπησης φάσεων (RRA) ή για να δώσει εντολή στους ποδοσφαιριστές να

επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, αυτό δεν τον εµποδίζει να αλλάξει µια

απόφαση για ένα περιστατικό που συνέβη πριν τη λήξη του ηµιχρόνου.

Εκτός των όσων ορίζονται στον Κανόνα 12.3 και το πρωτόκολλο για το VAR, µια

πειθαρχική κύρωση µπορεί να καταλογιστεί, αφού έχει ξαναρχίσει το παιχνίδι

µόνο εφόσον ένας άλλος αξιωµατούχος αγώνα είχε εντοπίσει το παράπτωµα και

είχε προσπαθήσει να ενηµερώσει τον διαιτητή γι' αυτό πριν ξαναρχίσει το

παιχνίδι. Η επανέναρξη που συνδέεται µε την κύρωση, δεν ισχύει.

Εάν ο διαιτητής τεθεί για οποιονδήποτε λόγο προσωρινά εκτός δράσης, το

παιχνίδι µπορεί να συνεχιστεί κάτω από την επιτήρηση των άλλων

αξιωµατούχων αγώνα µέχρι η µπάλα να βγει εκτός παιχνιδιού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019/2020 48



3. Εξουσίες και Καθήκοντα

Ο διαιτητής:

F εφαρµόζει τους Κανόνες του Παιχνιδιού

F ελέγχει τον αγώνα σε συνεργασία µε τους άλλους αξιωµατούχους αγώνα

F ενεργεί ως χρονοµέτρης, καταγράφει τα γεγονότα του αγώνα και

υποβάλλει στις αρµόδιες αρχές έκθεση του αγώνα (φύλλο αγώνα), η

οποία συµπεριλαµβάνει πληροφορίες για πειθαρχικές ενέργειες και

κάθε άλλο συµβάν που έλαβε µέρος πριν, κατά την διάρκεια και µετά

τον αγώνα

F επιβλέπει και/ ή δίνει το σήµα για την επανέναρξη του αγώνα

Πλεονέκτηµα

F Επιτρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι όταν συµβεί µια παράβαση ή ένα

παράπτωµα και η οµάδα, που δεν το διαπράττει, θα ωφεληθεί από το

πλεονέκτηµα και τιµωρεί την παράβαση ή το παράπτωµα εάν το

προσδοκώµενο πλεονέκτηµα δεν αξιοποιήθηκε εκείνη την στιγµή ή

µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
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Πειθαρχικές κυρώσεις:

F τιµωρεί το πιο σοβαρό παράπτωµα, που αναφορικά προσδιορίζεται από την

εφαρµογή της ποινής (σοβαρότερη), την επανέναρξη (έµµεσο, άµεσο), τη

σοβαρότητα της ενέργειας από φυσική επαφή και την επίδραση στην τακτική

ανάπτυξης (υποσχόµενη/προφανής ενέργεια), όταν περισσότερα από ένα

παραπτώµατα διαπράττονται ταυτόχρονα

F παίρνει πειθαρχικά µέτρα κατά ποδοσφαιριστών που διαπράττουν παραπτώµατα

τα οποία τιµωρούνται µε παρατήρηση η αποβολή

F έχει την εξουσία να πάρει πειθαρχικά µέτρα από τη στιγµή που µπαίνει στον

αγωνιστικό χώρο, για την επιθεώρηση του γηπέδου πριν τον αγώνα, µέχρι τη

στιγµή που αποχωρεί από αυτόν µετά την λήξη του αγώνα

(συµπεριλαµβανοµένης και της διάρκειας που εκτελούνται τα λακτίσµατα από

το σηµείο του πέναλτι). Αν πριν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, για την

έναρξη του αγώνα, ένας ποδοσφαιριστής διαπράξει ένα παράπτωµα που

τιµωρείται µε αποβολή, ο διαιτητής έχει δικαίωµα να µην επιτρέψει στον

ποδοσφαιριστή να συµµετάσχει στον αγώνα (βλέπε Κανόνα 3, παρ. 6). Ο

διαιτητής θα αναφέρει κάθε άλλη ανάρµοστη συµπεριφορά

F έχει την εξουσία να δείξει κίτρινες ή κόκκινες κάρτες και, όπου το επιτρέπουν

οι κανόνες της διοργάνωσης, να αποβάλλει προσωρινά έναν ποδοσφαιριστή, από

τη στιγµή που θα µπει στον αγωνιστικό χώρο, στην έναρξη του αγώνα, µέχρι και

την λήξη του, συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπαυλας του ηµιχρόνου, της

παράτασης και της διάρκειας εκτέλεσης των λακτισµάτων από το σηµείο του

πέναλτι

F λαµβάνει µέτρα εναντίον αξιωµατούχων οµάδων, οι οποίοι δεν συµπεριφέρονται

µε υπεύθυνο τρόπο και τους προειδοποιεί ή παρατηρεί µε κίτρινη κάρτα ή

αποβάλλει µε κόκκινη κάρτα από τον αγωνιστικό χώρο και τους γύρω από αυτόν

χώρους, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνικής περιοχής. Εφόσον δεν είναι δυνατή

η ταυτοποίηση του παραβάτη, η ποινή επιβάλλεται στον επικεφαλής προπονητή

που είναι παρών στην τεχνική περιοχή. Ένας αξιωµατούχος της ιατρικής οµάδας

ο οποίος διαπράττει µια παράβαση που τιµωρείται µε κόκκινη κάρτα, µπορεί να

παραµείνει εάν η οµάδα δεν έχει άλλο διαθέσιµο ιατρικό προσωπικό και ενεργεί

εάν ένας ποδοσφαιριστής χρειάζεται ιατρική προσοχή (βοήθεια/µέριµνα).

F ενεργεί µε βάση πληροφορία των άλλων αξιωµατούχων του αγώνα σχετικά µε

περιπτώσεις (γεγονότα) τις οποίες δεν είδε ο διαιτητής.
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Τραυµατισµοί

F επιτρέπει να συνεχιστεί το παιχνίδι µέχρις ότου η µπάλα είναι έξω από το

παιχνίδι, αν ένας ποδοσφαιριστής έχει ελαφρώς µόνον τραυµατιστεί

F σταµατά τον αγώνα αν ένας ποδοσφαιριστής έχει τραυµατιστεί σοβαρά και

βεβαιώνεται ότι µεταφέρθηκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Ένας τραυµατίας

ποδοσφαιριστής δεν µπορεί να τύχει ιατρικής φροντίδας µέσα στον αγωνιστικό

χώρο και µπορεί να επανέλθει αφού ο αγώνας έχει ξαναρχίσει. Όταν η µπάλα

είναι στο παιχνίδι («παίζει») ο τραυµατίας ποδοσφαιριστής πρέπει να επιστρέψει

από την πλάγια γραµµή, αλλά αν η µπάλα δεν είναι στο παιχνίδι η επιστροφή

µπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σηµείο των γραµµών των ορίων του

αγωνιστικού χώρου.

Εξαιρέσεις της διάταξης για αποχώρηση από τον αγωνιστικό χώρο είναι όταν:

â τραυµατίζεται ο τερµατοφύλακας

â ο τερµατοφύλακας και ένας άλλος ποδοσφαιριστής έχουν συγκρουστεί και

χρειάζονται προσοχής

â ποδοσφαιριστές από την ίδια οµάδα έχουν συγκρουστεί και χρειάζονται

προσοχής

â συµβεί ένας σοβαρός τραυµατισµός

â ένας ποδοσφαιριστής έχει τραυµατιστεί ως αποτέλεσµα ενός

παραπτώµατος µε φυσική επαφή για το οποίο ο αντίπαλος έχει

παρατηρηθεί ή αποβληθεί (π.χ. ριψοκίνδυνο µαρκάρισµα ή σοβαρό

επικίνδυνο παίξιµο), εάν η εκτίµηση του τραυµατισµού/ η φροντίδα του

τραυµατία ολοκληρώνεται γρήγορα

â έχει καταλογιστεί λάκτισµα από το σηµείο του πέναλτι και ο

ποδοσφαιριστής που εκτελεί το λάκτισµα είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει

τραυµατιστεί

F βεβαιώνεται ότι όποιος ποδοσφαιριστής αιµορραγεί εγκαταλείπει τον αγωνιστικό

χώρο. Ο ποδοσφαιριστής µπορεί να επιστρέψει αφού λάβει σήµα από τον

διαιτητή, ο οποίος πρέπει να βεβαιωθεί ότι η αιµορραγία σταµάτησε και δεν

υπάρχει αίµα πάνω στον εξοπλισµό

F αν ο διαιτητής έχει επιτρέψει στους γιατρούς και/ή στους τραυµατιοφορείς να 

µπουν στον αγωνιστικό χώρο, ο ποδοσφαιριστής πρέπει να βγει είτε µε το 

φορείο είτε µε τα πόδια. Ο ποδοσφαιριστής που δεν συµµορφώνεται, πρέπει να 

παρατηρηθεί για αντιαθλητική συµπεριφορά
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F αν ο διαιτητής έχει αποφασίσει να παρατηρήσει ή ν’ αποβάλλει τον 
τραυµατισµένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει να βγει από τον 
αγωνιστικό χώρο, για να λάβει ιατρική φροντίδα, η κάρτα πρέπει να δοθεί 
πριν την αποχώρηση του ποδοσφαιριστή

F εάν το παιχνίδι δεν έχει διακοπεί για κάποιον άλλο λόγο ή αν ένας 
τραυµατισµός που υπέστη ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι αποτέλεσµα 
παράβασης των Κανόνων του Παιχνιδιού, το παιχνίδι ξεκινά πάλι µε 
ελεύθερο διαιτητή

Εξωτερική Παρέµβαση
F σταµατά τον αγώνα, τον διακόπτει προσωρινά, ή οριστικά για κάθε

παράβαση των Κανόνων του Παιχνιδιού ή λόγω εξωτερικών επεµβάσεων,
π.χ. αν:

â ο φωτισµός είναι ανεπαρκής

â ένας θεατής ρίξει ένα αντικείµενο, το οποίο χτυπήσει έναν

αξιωµατούχο αγώνα, έναν ποδοσφαιριστή ή αξιωµατούχο οµάδας, τότε

ο διαιτητής, ανάλογα µε την σοβαρότητα του περιστατικού, µπορεί ν’

αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί ή να το σταµατήσει, να το διακόψει

προσωρινά ή οριστικά.

â ένας θεατής σφυρίξει µε µια σφυρίχτρα και επηρεάσει το παιχνίδι– το

παιχνίδι διακόπτεται και επαναρχίζει µε ελεύθερο διαιτητή

â µια πρόσθετη µπάλα, ένα οποιοδήποτε αντικείµενο ή ζώο µπει στον

αγωνιστικό χώρο στην διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής πρέπει :
¬ να σταµατήσει το παιχνίδι (και να το ξαναρχίσει µε ελεύθερο

διαιτητή) µόνο εάν αυτό επηρεάσει το παιχνίδι, εκτός αν η
µπάλα έχει κατεύθυνση προς το τέρµα και η παρέµβαση αυτή
δεν εµποδίζει έναν αµυνόµενο να παίξει την µπάλα, οπότε
καταλογίζεται το γκολ, αν η µπάλα µπει στο τέρµα (ακόµα και
αν υπήρξε επαφή µε την µπάλα), εκτός εάν ο επηρεασµός έγινε
από την επιτιθέµενη οµάδα.

¬ ν’ αφήσει να συνεχιστεί το παιχνίδι αν (δεύτερη µπάλα κλπ) δεν
επηρεάσει το παιχνίδι και να φροντίσει ν’ αποµακρυνθεί το
συντοµότερο δυνατόν

F δεν επιτρέπει την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο σε µη εξουσιοδοτηµένα
άτοµα
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4. Video Assistant Referee (VAR) 

Η χρησιµοποίηση των Video Assistant Referees (VARs) επιτρέπεται µόνο όταν οι
υπεύθυνοι του αγώνα/ της διοργάνωσης έχουν τηρήσει όλα τα πρωτόκολλα και τις
απαιτήσεις εφαρµογής του (όπως αποτυπώνονται στο εγχειρίδιο του VAR) και έχουν πάρει
τη γραπτή έγκριση από το IFAB και την FIFA.
Ο διαιτητής µπορεί να βοηθηθεί από έναν Video Assistant Referee (VAR) µόνο σε
περίπτωση ενός «ξεκάθαρου και προφανούς λάθους» ή «ενός σοβαρού γεγονότος που
διέφυγε της προσοχής» σχετικά µε:

F επίτευξη γκολ ή όχι
F καταλογισµό ενός πέναλτι ή µη
F απευθείας κόκκινη κάρτα (όχι δεύτερης κίτρινης)
F λανθασµένη αναγνώριση παραβάτη ποδοσφαιριστή, όταν δηλαδή ο διαιτητής 
παρατηρεί ή  αποβάλλει λάθος ποδοσφαιριστή από την  σφάλλουσα οµάδα

Η βοήθεια από τον Video Assistant Referee (VAR) θα σχετίζεται µε τη χρήση
επανάληψης/(-εων) του γεγονότος. Ο διαιτητής θα παίρνει την τελική απόφαση η οποία θα
µπορεί να βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στην ενηµέρωση (πληροφορία) από τον VAR
και/ ή από την απευθείας επανεξέταση του replay (στη τοποθεσία, λίγο έξω από τον
αγωνιστικό χώρο, όπου εκεί ο διαιτητής βλέπει τη φάση «on-field review» - RRA).
Εκτός από την «απώλεια σοβαρού γεγονότος», ο διαιτητής (και, κατά περίπτωση, οι άλλοι
αξιωµατούχοι αγώνα στον αγωνιστικό χώρο) πρέπει πάντα να παίρνει µια απόφαση
(συµπεριλαµβανοµένης µιας απόφασης περί µη τιµωρίας µιας ενδεχόµενης παράβασης).
Αυτή η απόφαση δεν αλλάζει, εκτός αν είναι ένα «ξεκάθαρο και προφανές λάθος».

Επανεξέταση (της φάσης) αφού το παιχνίδι έχει ξαναρχίσει
Αν το παιχνίδι είχε σταµατήσει και ξανάρχισε, ο Διαιτητής µπορεί ν’ αναθεωρήσει µια
εξέταση µέσω του VAR, και να πάρει την κατάλληλη πειθαρχική ποινή, µόνο για µια
περίπτωση λανθασµένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή ή για µια ενδεχόµενη παράβαση
αποβολής που σχετίζεται µε βίαιη διαγωγή, φτύσιµο, δάγκωµα ή υπερβολική
επιθετικότητα, υβριστικές και/ ή προσβλητικές χειρονοµίες.

5. Εξοπλισµός του Διαιτητή                                                                                                      

Υποχρεωτικός εξοπλισµός:

F Σφυρίχτρα (-ες)

F Ρολόι (-για)

F Κόκκινες και κίτρινες κάρτες

F Σηµειωµατάριο (ή άλλα µέσα ώστε να σηµειώνει τα γεγονότα του

αγώνα)
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Άλλος Εξοπλισµός

Οι διαιτητές µπορούν να χρησιµοποιούν:

F Εξοπλισµό για ενδοεπικοινωνία µε τους άλλους αξιωµατούχους

αγώνα-σηµαίες µε µπιπ, ακουστικά κτλ .

F Ηλεκτρονικό Σύστηµα Απόδοσης και Παρακολούθησης ή άλλο

εξοπλισµό παρακολούθησης φυσικής κατάστασης

Οι διαιτητές και οι άλλοι «εντός του αγωνιστικού χώρου» αξιωµατούχοι του αγώνα

απαγορεύεται να φορούν κοσµήµατα ή κάθε άλλου είδους ηλεκτρονικό

εξοπλισµό, συµπεριλαµβανοµένων καµερών.

6. Σήµατα Διαιτητή

Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθενται τα εγκεκριµένα σήµατα

των διαιτητών.
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Λάκτισμα πέναλτι   

Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα Άμεσο ελεύθερο λάκτισμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019/2020 55



Πλεονέκτημα   (1) Πλεονέκτημα (2)

Γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ)   Από τέρματος  λάκτισμα   
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Κόκκινη και κίτρινη κάρτα  

Έλεγχος
(ένα δάχτυλο στο αυτί,  
το άλλο χέρι σε έκταση)

Σήμα Review
(έναρξη/λήξη)  
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7. Ευθύνες των Αξιωµατούχων Αγώνα                                                                                               

Ο διαιτητής ή οι άλλοι αξιωµατούχοι αγώνα δεν φέρουν ευθύνη για:
F οποιουδήποτε είδους τραυµατισµό ποδοσφαιριστή, αξιωµατούχου ή θεατή
F οποιαδήποτε ζηµιά σε κάθε είδους ιδιοκτησία
F οποιαδήποτε άλλη απώλεια που θα υποστεί οποιοδήποτε άτοµο, οµάδα,

εταιρία, οµοσπονδία ή άλλος φορέας που οφείλεται ή που ενδεχόµενα να
οφείλεται σε οποιαδήποτε απόφαση που λαµβάνεται συµφώνα µε τους
Κανόνες του Παιχνιδιού ή σύµφωνα µε τις συνήθεις διαδικασίες που
απαιτούν να λάβει για να διεξαχθεί και να ελεγχτεί ένας αγώνας.

Τέτοιες αποφάσεις µπορεί να περιλαµβάνουν:
√ µια απόφαση ότι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου ή του χώρου που
τον περιβάλλει ή ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που επιτρέπουν
ή δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή ενός αγώνα

√ µια απόφαση διακοπής του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο
√ µια απόφαση αναφορικά µε την καταλληλόλητα του εξοπλισµού του
γηπέδου και της µπάλας που χρησιµοποιείται κατά την διάρκεια του
αγώνα

√ µιας απόφασης διακοπής ή µη ενός αγώνα εξαιτίας παρέµβασης των
θεατών ή οποιουδήποτε προβλήµατος στον χώρο των θεατών

√ µια απόφαση για να διακόψει (προσωρινά) ή να µη διακόψει το
παιχνίδι, για να επιτρέψει τη µετακίνηση τραυµατισµένου
ποδοσφαιριστή έξω από τον αγωνιστικό χώρο, για περίθαλψη

√ µια απόφαση για να ζητήσει (να επιµείνει) να µετακινηθεί
τραυµατισµένος ποδοσφαιριστής έξω από τον αγωνιστικό χώρο για
περίθαλψη

√ µια απόφαση να επιτρέψει σε έναν ποδοσφαιριστή ή όχι να φέρει
ορισµένη περιβολή ή εφόδια

√ µια απόφαση, όπου ο διαιτητής έχει την ευθύνη, να επιτρέψει ή όχι σε
οποιαδήποτε πρόσωπα (συµπεριλαµβανόµενων αξιωµατούχων οµάδων ή
σταδίου ή ασφαλείας, φωτογράφων ή άλλων εκπροσώπων των µέσων
µαζικής ενηµέρωσης ) να παρευρίσκονται πλησίον του αγωνιστικού
χώρου

√ οποιαδήποτε άλλη απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε τους Κανόνες
του Παιχνιδιού ή σε συµµόρφωση µε τα καθήκοντα που προβλέπονται
από τους όρους της FIFA, της Συνοµοσπονδίας, των Εθνικών
Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών ή τους κανόνες/ κανονισµούς της
διοργάνωσης κάτω από τους οποίους διεξάγεται ο αγώνας .
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Επιστροφή



ΚΑΝΟΝΑΣ   6  - Οι Άλλοι Αξιωµατούχοι Αγώνα

Άλλοι αξιωµατούχοι αγώνα (δύο βοηθοί διαιτητές, τέταρτος αξιωµατούχος, δύο

επιπρόσθετοι βοηθοί διαιτητές, αναπληρωµατικός βοηθός διαιτητή, Βοηθός Διαιτητής

Βίντεο (VAR), και τουλάχιστον ένας βοηθός του ΒΔΒ (AVAR) µπορούν να ορισθούν

στους αγώνες. Αυτοί θα βοηθούν τον διαιτητή στον έλεγχο του παιχνιδιού

σύµφωνα µε τους Κανόνες του Παιχνιδιού αλλά η τελική απόφαση πάντοτε θα

παίρνεται από τον διαιτητή.

Ο διαιτητής, οι βοηθοί διαιτητές, ο τέταρτος, οι επιπρόσθετοι βοηθοί διαιτητές κι ο

αναπληρωµατικός βοηθός διαιτητής είναι οι «εντός αγωνιστικού χώρου» αξιωµατούχοι

αγώνα.

Ο ΒΔΒ (VAR) κι ο βοηθός του ΒΔΒ (AVAR) είναι «βίντεο» αξιωµατούχοι αγώνα «Video -

match officials» και βοηθούν τον διαιτητή σύµφωνα µε το πρωτόκολλο του VAR, όπως

αυτό καθορίζεται από το ΔΠΣ (IFAB).

Οι αξιωµατούχοι αγώνα λειτουργούν κάτω από την διεύθυνση του διαιτητή. Στην

περίπτωση αδικαιολόγητης επέµβασης ή ανάρµοστης συµπεριφοράς, ο διαιτητής

θα τους απαλλάξει από τα καθήκοντά τους και θα κάνει µια αναφορά προς τις

αρµόδιες αρχές.

Με εξαίρεση τον αναπληρωµατικό βοηθό διαιτητή, οι «εντός αγωνιστικού χώρου

αξιωµατούχοι αγώνα» βοηθούν τον διαιτητή σε παραβάσεις όταν έχουν πιο ξεκάθαρο

οπτικό πεδίο από τον διαιτητή και πρέπει να υποβάλλουν αναφορά στις αρµόδιες

αρχές για κάθε σοβαρή ανάρµοστη συµπεριφορά ή κάθε σοβαρό γεγονός που

διαπράχθηκε εκτός οπτικού πεδίου του διαιτητή και των άλλων αξιωµατούχων

αγώνα. Πρέπει να πληροφορούν τον διαιτητή και τους άλλους αξιωµατούχους

αγώνα στην πραγµατοποίηση κάθε αναφοράς.

Οι «εντός αγωνιστικού χώρου» αξιωµατούχοι αγώνα βοηθούν τον διαιτητή στην

επιθεώρηση στον αγωνιστικό χώρο, στις µπάλες και στον εξοπλισµό των

ποδοσφαιριστών (συµπεριλαµβανοµένης της επιβεβαίωσης για το εάν τα

προβλήµατα έχουν επιλυθεί) και τηρούν σηµειώσεις του χρόνου, των γκολ,

απρεπούς συµπεριφοράς κ.λπ.
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Οι κανόνες της διοργάνωσης πρέπει να καθορίζουν ξεκάθαρα ποιος αντικαθιστά

τον αξιωµατούχο αγώνα ο οποίος δεν µπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχίσει και κάθε

άλλες σχετικές αλλαγές. Συγκεκριµένα πρέπει να είναι ξεκάθαρο, όταν ο διαιτητής

δεν µπορεί να συνεχίσει, εάν θα αναλάβει ο τέταρτος διαιτητής ή ο επικεφαλής

βοηθός ή ο επικεφαλής επιπρόσθετος βοηθός διαιτητή.

1. Βοηθοί διαιτητές

Υποδεικνύουν µε την σηµαία τους όταν :

F η µπάλα βγει ολόκληρη από τον αγωνιστικό χώρο και ποια οµάδα

δικαιούται να εκτελέσει κόρνερ, από τέρµατος λάκτισµα ή πλάγιο

F ένας ποδοσφαιριστής είναι σε θέση offside και µπορεί να τιµωρηθεί

F ζητείται µια αντικατάσταση

F στα πέναλτι αν ο τερµατοφύλακας κινείται εκτός της γραµµής

τέρµατος, πριν η µπάλα λακτισθεί, κι αν η µπάλα πέρασε τη γραµµή.

Εάν έχουν ορισθεί επιπρόσθετοι βοηθοί διαιτητές, ο βοηθός παίρνει

θέση στην ευθεία µε το σηµείο του πέναλτι.

Η βοήθεια του βοηθού διαιτητή περιλαµβάνει επίσης την επίβλεψη της

διαδικασίας αντικατάστασης.

Μπορεί ο βοηθός διαιτητής να µπει στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει στον

έλεγχο της απόστασης των 9,15 µέτρων.
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2. Τέταρτος αξιωµατούχος

Η βοήθεια του τέταρτου αξιωµατούχου περιλαµβάνει επίσης :

C την επιτήρηση της διαδικασίας της αντικατάστασης

C τον έλεγχο του εξοπλισµού ενός ποδοσφαιριστή/αναπληρωµατικού

C την επιστροφή του ποδοσφαιριστή, στον αγωνιστικό χώρο, ύστερα

από το σήµα/αποδοχή του διαιτητή

C την επιτήρηση για το εάν υπάρχουν επιπλέον µπάλες

C την υπόδειξη του ελάχιστου συνολικά επιπρόσθετου χρόνου που ο

διαιτητής προτίθεται να παίξει στο τέλος κάθε ηµιχρόνου

(συµπεριλαµβανοµένης και την περίπτωση της παράτασης)

C ενηµέρωση του διαιτητή για την ανεύθυνη συµπεριφορά από κάθε

πρόσωπο της τεχνικής περιοχής

3. Επιπρόσθετοι βοηθοί διαιτητές

Οι επιπρόσθετοι βοηθοί διαιτητές µπορούν να υποδείξουν …

C όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει τη γραµµή τέρµατος,

συµπεριλαµβανοµένου και το πότε ένα γκολ έχει σηµειωθεί

C ποια οµάδα δικαιούται κόρνερ ή από τέρµατος λάκτισµα

C εάν, στα πέναλτι, ο τερµατοφύλακας κινείται εκτός της γραµµής

τέρµατος πριν η µπάλα λακτισθεί κι αν η µπάλα πέρασε τη γραµµή.
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5. Αξιωµατούχοι αγώνα για το Βίντεο

Ο Βίντεο Βοηθός Διαιτητή (VAR) είναι ένας αξιωµατούχος αγώνα που µπορεί να
βοηθά το Διαιτητή να πάρει µια απόφαση χρησιµοποιώντας το replay της φάσης
µόνο για ένα «ξεκάθαρο και προφανές λάθος» ή όταν «χαθεί µια σοβαρή
περίπτωση» που έχει σχέση µε τις περιπτώσεις καταλογισµού ενός γκολ ή µη
καταλογισµού γκολ, πέναλτι ή µη πέναλτι, απευθείας κόκκινης κάρτας (όχι
δεύτερης κίτρινης) ή µια περίπτωση λανθασµένης αναγνώρισης ποδοσφαιριστή
όταν δηλαδή ο Διαιτητής παρατηρεί ή αποβάλλει άλλον (λάθος) ποδοσφαιριστή
από τη σφάλλουσα οµάδα

Ο αναπληρωτής Βοηθός Διαιτητή Video (AVAR) είναι ένας αξιωµατούχος αγώνα 
που βοηθά τον Βοηθό Διαιτητή Βίντεο (VAR) κυρίως µε το να:

F συνεχίζει να παρακολουθεί τη ροή της τηλεοπτικής µετάδοσης, ενώ ο ΒΒΔ
(VAR) είναι απασχοληµένος µε το να ελέγχει ή να επανελέγχει την
ανασκόπηση της φάσης

F κρατά σηµειώσεις για τις περιπτώσεις που σχετίζονται µε τον ΒΒΔ (VAR)
και για όποιο πρόβληµα επικοινωνίας ή τεχνολογίας

F βοηθά στην επικοινωνία του ΒΒΔ (VAR) µε τον διαιτητή και ειδικότερα να
επικοινωνεί µε το Διαιτητή όταν ο ΒΒΔ (VAR) ελέγχει ή επανελέγχει µια
φάση, π.χ. να λέει στον διαιτητή «σταµάτα το παιχνίδι» ή «καθυστέρησε την
επανέναρξη» κλπ.

F καταγράφει το «χαµένο» χρόνο, όταν ο αγώνας καθυστερεί προκειµένου να
γίνει ένας έλεγχος ή επανέλεγχος

F κοινοποιεί τις πληροφορίες µιας απόφασης, που λήφθηκε µε την
παρέµβαση του ΒΒΔ (VAR), στα ενδιαφερόµενα µέρη

4. Αναπληρωµατικός βοηθός διαιτητή
Το µοναδικό καθήκον του βοηθού διαιτητή είναι ν’ αντικαταστήσει έναν βοηθό
διαιτητή ή τον τέταρτο αξιωµατούχο ο οποίος δεν µπορεί να συνεχίσει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019/2020 63



6. Υποδείξεις βοηθών διαιτητών 

Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή

Ελεύθερο λάκτισµα υπέρ 
επιτιθέµενης οµάδας

Ελεύθερο λάκτισµα υπέρ 
αµυνόµενης οµάδας
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Πλάγιο υπέρ
επιτιθέµενης οµάδας

Πλάγιο υπέρ
αµυνόµενης οµάδας

Γωνιαίο λάκτισµα (κόρνερ) Από τέρµατος λάκτισµα
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offside
offside στη πιο κοντινή 

πλευρά του γηπέδου 

2α1

offside στο κέντρο
γηπέδου

offside στη πιο µακρινή 
πλευρά του γηπέδου 

2β 2γ
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6. Υποδείξεις επιπρόσθετων βοηθών διαιτητών

Υπόδειξη επίτευξης τέρµατος 
(ΓΚΟΛ)

εκτός κι αν  ξεκάθαρα η µπάλα  
πέρασε, ολόκληρη, τη γραµµή 

τέρµατος
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ΚΑΝΟΝΑΣ 7 - Διάρκεια αγώνα

1. Περίοδοι του παιχνιδιού
Ένας αγώνας διαρκεί δύο ίσες χρονικές περιόδους των 45 λεπτών οι οποίες
µπορούν να µειωθούν µόνον εάν συµφωνήσουν µεταξύ τους ο διαιτητής και οι
διαγωνιζόµενες οµάδες, πριν την έναρξη του παιχνιδιού κι αυτό είναι σύµφωνο
µε τους κανόνες της διοργάνωσης.

2. Διακοπή ηµιχρόνου
Οι ποδοσφαιριστές έχουν το δικαίωµα µιας διακοπής στο ηµίχρονο που δεν
θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Επιτρέπεται ένα µικρό διάλλειµα για λήψη υγρών
(που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα λεπτό) στη διακοπή του ηµιχρόνου της
παράτασης. Οι κανόνες της διοργάνωσης πρέπει να καθορίζουν τη διάρκεια
της διακοπής του ηµιχρόνου κι αυτό µπορεί να τροποποιηθεί µόνον µε την
άδεια του διαιτητή.

3. Υπολογισµός του χαµένου χρόνου
Ο υπολογισµός γίνεται από τον διαιτητή σε κάθε ηµίχρονο για όλο το χρόνο
που χάθηκε σ’ αυτό το ηµίχρονο εξαιτίας :

C αντικαταστάσεων ποδοσφαιριστών
C εκτίµησης του τραυµατισµού και/ ή αποµάκρυνσης, από τον

αγωνιστικό χώρο, του τραυµατία
C καθυστερήσεων χρόνου
C πειθαρχικών ποινών
C διακοπών για ιατρικούς λόγους, που επιτρέπονται από τους κανόνες

της διοργάνωσης π.χ. διαλείµµατα για τη λήψη υγρών (που δεν πρέπει
να υπερβαίνουν το ένα λεπτό) και διαλείµµατα για ανάκτηση
δυνάµεων (ενενήντα δευτερόλεπτα µε τρία λεπτά)

C Καθυστερήσεις που οφείλονται στους ελέγχους κι επανελέγχους του
VAR

C οποιασδήποτε άλλης αιτίας, συµπεριλαµβανοµένης κάθε σηµαντικής
καθυστέρησης επανέναρξης του παιχνιδιού (π.χ. πανηγυρισµοί γκολ)

Ο τέταρτος διαιτητής δείχνει τον ελάχιστο επιπρόσθετο χρόνο, που αποφάσισε
ο διαιτητής, στο τέλος του τελευταίου λεπτού κάθε ηµιχρόνου. Ο επιπρόσθετος
χρόνος µπορεί ν’ αυξηθεί από τον διαιτητή, αλλά δεν µπορεί να µειωθεί.
Ο διαιτητής δεν πρέπει να επανορθώνει τη λάθος χρονοµέτρηση της διάρκειας
του πρώτου ηµιχρόνου µε το να αλλάξει τη διάρκεια χρόνου (είτε αυξήσει, είτε
µειώσει) του δευτέρου ηµιχρόνου.
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4. Λάκτισµα πέναλτι
Εάν ένα πέναλτι πρέπει να εκτελεστεί ή να επαναληφθεί η εκτέλεσή του, το
ηµίχρονο παρατείνεται µέχρι το πέναλτι να ολοκληρωθεί.

5. Οριστική διακοπή παιχνιδιού
Ένας αγώνας που έχει διακοπεί οριστικά, επαναλαµβάνεται εκτός εάν
οι κανόνες της διοργάνωσης ή οι διοργανωτές καθορίζουν διαφορετικά.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 8 - Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού

Με εναρκτήριο λάκτισµα ξεκινά το κάθε ηµίχρονο του παιχνιδιού, η κάθε

περίοδος της παράτασης και ξεκινά επίσης το παιχνίδι µετά την επίτευξη ενός

τέρµατος. Ελεύθερα λακτίσµατα (άµεσα ή έµµεσα), πέναλτι, πλάγια, από

τέρµατος λακτίσµατα και κόρνερ είναι άλλοι τρόποι επανέναρξης (βλέπε

Κανόνες 13- 17).

Με ελεύθερο διαιτητή γίνεται η επανέναρξη όταν ο διαιτητής σταµατά το

παιχνίδι κι ο Κανονισµός δεν απαιτεί έναν από τους παραπάνω τρόπους

επανέναρξης.

Εάν συµβεί µια παράβαση, ενώ η µπάλα δεν είναι στο παιχνίδι, αυτό δεν

αλλάζει το πώς το παιχνίδι θα ξαναρχίσει.

1. Εναρκτήριο λάκτισµα

Διαδικασία

C Η οµάδα, που κερδίζει το στρίψιµο του κέρµατος, αποφασίζει σε ποιο

τέρµα θα επιτίθεται στο πρώτο ηµίχρονο ή αν θα εκτελέσει το

εναρκτήριο λάκτισµα.

C Αναλόγως των παραπάνω, οι αντίπαλοί τους εκτελούν το εναρκτήριο

λάκτισµα ή αποφασίζουν σε ποιο τέρµα θα επιτίθενται στο πρώτο

ηµίχρονο.

C Η οµάδα που αποφάσισε σε ποιο τέρµα θα επιτίθεται στο πρώτο

ηµίχρονο, εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα για να ξεκινήσει το δεύτερο

ηµίχρονο.

C Στο δεύτερο ηµίχρονο οι οµάδες αλλάζουν τέρµατα και επιτίθενται στο

αντίπαλο τέρµα.

C Αφού η οµάδα σηµειώσει γκολ, το εναρκτήριο λάκτισµα εκτελείται από

τους αντιπάλους της.
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Για κάθε εναρκτήριο λάκτισµα :

C όλοι οι ποδοσφαιριστές, εκτός από τον ποδοσφαιριστή που εκτελεί το

εναρκτήριο λάκτισµα, πρέπει να βρίσκονται στο δικό τους µισό

αγωνιστικό χώρο

C οι αντίπαλοι της οµάδας, που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα, πρέπει

να είναι τουλάχιστον 9,15 µέτρα από τη µπάλα µέχρι αυτή να µπει στο

παιχνίδι

C η µπάλα πρέπει να είναι ακίνητη πάνω στο σηµείο του κέντρου

C ο διαιτητής δίνει σήµα (συνήθως µε τη σφυρίχτρα του)

C η µπάλα είναι στο παιχνίδι όταν λακτίζεται και κινείται καθαρά

C γκολ µπορεί να σηµειωθεί, από εναρκτήριο λάκτισµα, απευθείας στο

αντίπαλο τέρµα. Αν η µπάλα µπει κατευθείαν στο τέρµα του

ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε το εναρκτήριο λάκτισµα, καταλογίζεται

κόρνερ για τους αντιπάλους

Παραβάσεις και ποινές

Εάν ο ποδοσφαιριστής, που εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισµα, αγγίξει πάλι τη

µπάλα πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή, καταλογίζεται έµµεσο

ελεύθερο λάκτισµα ή σε περίπτωση παιξίµατος της µπάλας µε το χέρι που

τιµωρείται µε παράβαση παραχωρείται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα.

Σε περίπτωση κάθε άλλης παράβασης της διαδικασίας του εναρκτήριου

λακτίσµατος, το εναρκτήριο θα επαναλαµβάνεται.
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2. Ελεύθερο διαιτητή

Διαδικασία

v Ο διαιτητής ρίχνει την µπάλα για τον τερµατοφύλακα της αµυνόµενης

οµάδας στην περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται εφόσον, όταν

διακόπηκε το παιχνίδι:

• η µπάλα βρισκόταν στην περιοχή του πέναλτι, ή

• η τελευταία επαφή µε την µπάλα έγινε στην περιοχή του πέναλτι

v Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο διαιτητής απελευθερώνει την µπάλα για έναν

ποδοσφαιριστή της οµάδας που άγγιξε τελευταία την µπάλα στη θέση που

αγγίχτηκε τελευταία από ποδοσφαιριστή, από εξωτερικό παράγοντα ή,

σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στον Κανόνα 9.1, από έναν αξιωµατούχο

αγώνα.

v Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές (και των δύο οµάδων) πρέπει να

βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα µέτρα µακριά από την µπάλα µέχρι αυτή

να είναι στο παιχνίδι.

v Η µπάλα είναι στο παιχνίδι όταν αγγίξει το έδαφος.

Παραβάσεις και ποινές

Το ελεύθερο διαιτητή επαναλαµβάνεται εάν:

C την αγγίζει ένας ποδοσφαιριστής πριν αυτή αγγίξει το έδαφος

C βγει από τον αγωνιστικό χώρο αφού αγγίξει το έδαφος, χωρίς να έχει

αγγιχτεί από ποδοσφαιριστή

Αν η µπάλα µπει στο τέρµα, µετά από ελεύθερο διαιτητή, χωρίς να έχει αγγιχτεί

τουλάχιστον από δύο ποδοσφαιριστές, το παιχνίδι ξαναρχίζει µε :

C από τέρµατος λάκτισµα εάν µπει στο αντίπαλο τέρµα

C κόρνερ εάν µπει στο τέρµα της ίδιας οµάδας
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ΚΑΝΟΝΑΣ 9 - Η µπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού

1. Η µπάλα είναι έξω από το παιχνίδι

Η µπάλα είναι έξω από το παιχνίδι όταν :

C έχει περάσει ολόκληρη έξω από τη γραµµή τέρµατος ή την πλάγια είτε
στο έδαφος, είτε στον αέρα

C το παιχνίδι διακοπεί από τον διαιτητή
C αγγίξει έναν αξιωµατούχο αγώνα, παραµένει στον αγωνιστικό χώρο και:

C µια οµάδα ξεκινάει µια υποσχόµενη επίθεση, ή
C η µπάλα εισέλθει απευθείας µέσα στο τέρµα, ή
C η κατοχή της µπάλας περνάει στην άλλη οµάδα

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το παιχνίδι ξεκινά εκ νέου µε ελεύθερο
διαιτητή.

2. Η µπάλα είναι (µέσα) στο παιχνίδι

Η µπάλα είναι στο παιχνίδι όλες τις άλλες στιγµές όταν αγγίξει έναν
αξιωµατούχο αγώνα και όταν αναπηδήσει στην κάθετο, στην οριζόντιο δοκό ή
στο κοντάρι µε τη σηµαία του κόρνερ και παραµείνει στον αγωνιστικό χώρο.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 10 - Καθορισµός του αποτελέσµατος ενός αγώνα

1. Καταλογισµός γκολ

Γκολ σηµειώνεται όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει πέρα από τη γραµµή

τέρµατος, µεταξύ των κάθετων δοκαριών και κάτω από την οριζόντια, εφόσον

κανένα παράπτωµα ή παράβαση των Κανόνων του Παιχνιδιού δεν έχει

διαπραχθεί από την οµάδα που σηµείωσε το γκολ.

Εάν ο τερµατοφύλακας ρίξει την µπάλα µε τα χέρια απευθείας στο τέρµα της

αντίπαλης οµάδας, τότε καταλογίζεται ένα από τέρµατος λάκτισµα.

Εάν ο διαιτητής σφυρίξει για γκολ πριν η µπάλα περάσει ολόκληρη τη γραµµή

τέρµατος το παιχνίδι ξαναρχίζει µε ελεύθερο διαιτητή.

2. Νικήτρια οµάδα

Η οµάδα που σηµειώνει το µεγαλύτερο αριθµό τερµάτων είναι η νικήτρια. Εάν

και οι δύο οµάδες δεν σηµειώσουν γκολ ή πετύχουν τον ίδιο αριθµό τερµάτων ο

αγώνας είναι ισόπαλος.

Όταν οι Κανονισµοί της διοργάνωσης απαιτούν νικήτρια οµάδα, µετά από ένα

ισόπαλο παιχνίδι ή ισοψηφία σε αγώνες εντός κι εκτός έδρας, οι µόνες

επιτρεπόµενες διαδικασίες για να καθοριστεί νικήτρια οµάδα είναι:

C κανόνας γκολ εκτός έδρας

C παράταση δύο ίσων χρονικών περιόδων που δεν θα υπερβαίνει τα 15

λεπτά η κάθε µια

C λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι

Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας συνδυασµός των παραπάνω διαδικασιών

3. Λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι

Λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι εκτελούνται µετά το τέλος του

παιχνιδιού κι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, εφαρµόζονται οι σχετικοί Κανόνες

του Παιχνιδιού.
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Διαδικασία

Πριν την έναρξη των λακτισµάτων από το σηµείο του πέναλτι

F Εκτός κι αν υπάρχουν άλλες περιστάσεις (πχ κατάσταση αγωνιστικού χώρου,

θέµατα ασφαλείας κλπ), ο διαιτητής κάνει κλήρωση µ’ ένα νόµισµα για να

αποφασίσει σε ποιο τέρµα θα κτυπηθούν τα πέναλτι, το οποίο (τέρµα) µπορεί ν’

αλλάξει µόνο για λόγους ασφάλειας ή εάν το τέρµα ή η επιφάνεια του εδάφους

που θα χρησιµοποιηθεί γίνει ακατάλληλη.

F Ο διαιτητής κάνει πάλι κλήρωση µε το κέρµα και η οµάδα που κερδίζει

αποφασίζει αν θα εκτελέσει το πρώτο ή το δεύτερο πέναλτι.

F Με την εξαίρεση µιας αλλαγής για έναν τερµατοφύλακα, ο οποίος δεν µπορεί να

συνεχίσει, µόνον οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο ή

βρίσκονται προσωρινά εκτός του αγωνιστικού χώρου (για λόγους τραυµατισµού,

τακτοποίησης στολής κλπ) στο τέλος του παιχνιδιού, έχουν δικαίωµα να

κτυπήσουν πέναλτι.

F Κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη για την επιλογή, από τους ποδοσφαιριστές που

έχουν δικαίωµα, τη σειρά µε την οποία αυτοί θα κτυπήσουν τα πέναλτι. Ο

διαιτητής δεν ενηµερώνεται για τη σειρά.

F Αν στο τέλος του αγώνα και πριν ή κατά τη διάρκεια των πέναλτι µια οµάδα έχει

µεγαλύτερο αριθµό ποδοσφαιριστών από αυτόν των αντιπάλων, πρέπει να τον

µειώσει στον ίδιο αριθµό µε τους αντιπάλους και ο διαιτητής να ενηµερωθεί για

τον αριθµό και το όνοµα του κάθε ποδοσφαιριστή που αποκλείεται. Κάθε

αποκλειόµενος ποδοσφαιριστής δεν έχει το δικαίωµα να πάρει µέρος στη

διαδικασία (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται παρακάτω)

F Ένας τερµατοφύλακας ο οποίος δεν µπορεί να συνεχίσει, πριν ή κατά την

διάρκεια των λακτισµάτων µπορεί ν’ αντικατασταθεί από έναν ποδοσφαιριστή

που αποκλείσθηκε για να ισοσκελισθεί ο αριθµός των ποδοσφαιριστών ή, εάν η

οµάδα τους δεν έχει χρησιµοποιήσει τον µέγιστο αριθµό αλλαγών που

δικαιούται, από έναν δηλωθέντα αναπληρωµατικό, αλλά ο αντικατασταθείς

τερµατοφύλακας δεν παίρνει πλέον µέρος και δεν µπορεί να εκτελέσει πέναλτι.

F Αν ο τερµατοφύλακας έχει ήδη εκτελέσει πέναλτι, αυτός που τον αντικαθιστά δεν

επιτρέπεται να εκτελέσει πέναλτι µέχρι τον επόµενο γύρο λακτισµάτων.
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Στη διάρκεια λακτισµάτων από το σηµείο του πέναλτι:

C µόνον οι ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωµα (να κτυπήσουν πέναλτι) και οι

αξιωµατούχοι του αγώνα επιτρέπεται να παραµείνουν στον αγωνιστικό χώρο.

C όλοι οι ποδοσφαιριστές που δικαιούνται να κτυπήσουν πέναλτι, εκτός του

ποδοσφαιριστή που θα κτυπήσει το πέναλτι και οι δύο τερµατοφύλακες, πρέπει

να παραµένουν µέσα στον κύκλο του κέντρου.

C ο τερµατοφύλακας του ποδοσφαιριστή που εκτελεί πέναλτι πρέπει να παραµένει

στον αγωνιστικό χώρο, έξω από την περιοχή πέναλτι, πάνω στη γραµµή τέρµατος

στο σηµείο που τη συναντά η γραµµή ορίου της περιοχής πέναλτι.

C ποδοσφαιριστής που έχει δικαίωµα να συµµετέχει στη διαδικασία, µπορεί ν’

αλλάξει τον τερµατοφύλακα.

C το λάκτισµα ολοκληρώνεται όταν η µπάλα σταµατήσει να κινείται, βγει εκτός

παιχνιδιού ή ο διαιτητής διακόψει το παιχνίδι (τη διαδικασία) για οποιαδήποτε

παράβαση. Ο ποδοσφαιριστής που το εκτέλεσε δεν µπορεί να παίξει τη µπάλα

για δεύτερη φορά.

C ο διαιτητής κρατά σηµειώσεις για ότι αφορά τα λακτίσµατα- πέναλτι.

C αν ο τερµατοφύλακας διαπράξει µια παράβαση και αυτό είχε ως αποτέλεσµα το

πέναλτι να επαναληφθεί, ο τερµατοφύλακας πρέπει να παρατηρηθεί.

C αν ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι, αφού έχει σφυρίξει ο διαιτητής για

να εκτελεσθεί, τιµωρηθεί για παράβαση που διέπραξε τότε το λάκτισµα

καταγράφεται ως χαµένο και ο ποδοσφαιριστής που το εκτέλεσε παρατηρείται.

F αν και οι δύο, τερµατοφύλακας και ποδοσφαιριστής που κτύπησε το πέναλτι,

διαπράξουν µια παράβαση την ίδια στιγµή …

â αν το πέναλτι χαθεί ή αποκρουσθεί, το λάκτισµα επαναλαµβάνεται και

οι δύο ποδοσφαιριστές παρατηρούνται

â αν το πέναλτι µπει γκολ, το γκολ ακυρώνεται, το λάκτισµα καταγράφεται

ως χαµένο και ο ποδοσφαιριστής που το κτύπησε παρατηρείται
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Αντικαταστάσεις και αποβολές στη διάρκεια των λακτισµάτων από το σηµείο

του πέναλτι

C Ένας ποδοσφαιριστής, αναπληρωµατικός ή αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής

µπορεί να παρατηρηθεί ή να αποβληθεί

C Μόνον ποδοσφαιριστής που δικαιούται να εκτελέσει πέναλτι, θα πρέπει να

πάρει τη θέση του τερµατοφύλακα που αποβλήθηκε

C Οποιοσδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής, εκτός του τερµατοφύλακα, ο οποίος δεν

είναι ικανός να συνεχίσει, δεν µπορεί να αντικατασταθεί

C Ο διαιτητής δεν πρέπει να διακόψει τον αγώνα, εάν ο αριθµός των

ποδοσφαιριστών µιας οµάδας µειωθεί σε λιγότερο από επτά.

Υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, οι 2 οµάδες εκτελούν

πέντε πέναλτι η καθεµία:

C τα πέναλτι εκτελούνται ανά ένα (εναλλάξ) για κάθε οµάδα.

C κάθε πέναλτι εκτελείται από έναν διαφορετικό ποδοσφαιριστή και όλοι οι

ποδοσφαιριστές, που έχουν το δικαίωµα, πρέπει να εκτελέσουν ένα πέναλτι πριν

κάποιος ποδοσφαιριστής κτυπήσει δεύτερο.

C εάν πριν και οι δύο οµάδες έχουν κτυπήσει από πέντε πέναλτι, µια από αυτές

έχει σηµειώσει περισσότερα γκολ απ’ ότι θα µπορούσε η άλλη να σηµειώσει,

ακόµα κι αν ολοκλήρωνε τα πέντε πέναλτι, τότε δεν εκτελούνται άλλα πέναλτι.

C εάν και οι δύο οµάδες έχουν κτυπήσει από πέντε πέναλτι κι έχουν σηµειώσει

τον ίδιο αριθµό τερµάτων (ή δεν έχουν σηµειώσει γκολ), τα πέναλτι συνεχίζονται

να εκτελούνται, έως ότου µια οµάδα σκοράρει ένα γκολ περισσότερο από την

άλλη µετά από ίδιο αριθµό κτυπηµάτων.

C ο παραπάνω τρόπος συνεχίζεται για κάθε ακόλουθη σειρά λακτισµάτων, αλλά

µια οµάδα µπορεί να αλλάξει τη σειρά των ποδοσφαιριστών.

C τα λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι δεν πρέπει να καθυστερούν για έναν

ποδοσφαιριστή ο οποίος φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Το πέναλτι του

ποδοσφαιριστή θα χάνεται (δεν εκτελείται) εάν ο ποδοσφαιριστής δεν επιστρέψει

σε εύλογο χρόνο για να εκτελέσει το πέναλτι.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 11 – Ποδοσφαιριστής εκτός παιχνιδιού– Offside

1. Θέση offside
Δεν είναι παράβαση το να είναι κάποιος σε θέση offside.
Ένας ποδοσφαιριστής είναι σε θέση offside εάν…

C οποιοδήποτε µέρος του κεφαλιού, του σώµατος ή των ποδιών είναι στο
αντίπαλο µισό γήπεδο (εξαιρουµένης της διχοτόµου γραµµής) και

C οποιοδήποτε µέρος του κεφαλιού, του σώµατος ή των ποδιών είναι
πλησιέστερα στην αντίπαλη γραµµή τέρµατος από τη µπάλα και τον
δεύτερο τελευταίο αντίπαλο.

Τα χέρια και οι βραχίονες όλων των ποδοσφαιριστών, συµπεριλαµβανοµένων
και των τερµατοφυλάκων, δεν λαµβάνονται υπ’ όψιν.

Ένας ποδοσφαιριστής δεν είναι σε θέση offside εάν βρίσκεται στην ίδια ευθεία

µε:
C τον δεύτερο τελευταίο αντίπαλο ή
C τους δύο τελευταίους αντιπάλους

2. Παράβαση offside
Ένας ποδοσφαιριστής ευρισκόµενος σε θέση offside τη στιγµή που η µπάλα
παίζεται ή αγγίζεται (*) από έναν συµπαίκτη του, τιµωρείται µόνον όταν αυτός
αρχίζει να εµπλέκεται ενεργά στο παιχνίδι µε το να :

*Το πρώτο σηµείο επαφής που «παίζεται» ή «αγγίζεται» η µπάλα θα πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη

F επηρεάσει το παιχνίδι παίζοντας ή αγγίζοντας τη µπάλα η οποία
µεταβιβάσθηκε ή αγγίχθηκε από έναν συµπαίκτη του, ή

F επηρεάσει έναν αντίπαλο µε το :
â να εµποδίσει τον αντίπαλο να παίξει ή να είναι ικανός να παίξει

τη µπάλα, παρεµποδίζοντας ξεκάθαρα το οπτικό πεδίο του
αντιπάλου, ή

â µαρκάρει έναν αντίπαλο για τη µπάλα, ή
â προσπαθεί ξεκάθαρα να παίξει τη µπάλα η οποία είναι κοντά του

όταν αυτή η ενέργεια επιδρά στον αντίπαλο, ή
â κάνει µια προφανή ενέργεια η οποία επιδρά ξεκάθαρα στην

ικανότητα του αντιπάλου να παίξει τη µπάλα
ή

F κερδίσει ένα πλεονέκτηµα µε το να παίξει τη µπάλα ή να επηρεάσει 
έναν αντίπαλο όταν αυτή:
â έχει αναπηδήσει ή εξοστρακιστεί από το κάθετο, οριζόντιο δοκάρι, 

αξιωµατούχο αγώνα ή έναν αντίπαλο
â «σώζεται»- αποκρούεται µε πρόθεση από έναν αντίπαλο
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Ποδοσφαιριστής, σε θέση offside, που παίρνει τη µπάλα από έναν αντίπαλο ο

οποίος µε πρόθεση παίζει τη µπάλα (εξαιρείται το «µε το εκ προθέσεως

σώσιµο» από τον αντίπαλο) δεν θεωρείται ότι έχει κερδίσει πλεονέκτηµα.

Ένα «σώσιµο» είναι όταν ποδοσφαιριστή σταµατά, ή προσπαθεί να σταµατήσει,

τη µπάλα η οποία κατευθύνεται µέσα ή πολύ κοντά στο τέρµα της οµάδας του,

µε οποιοδήποτε µέρος του σώµατος εκτός από τα χέρια (εκτός κι αν είναι ο

τερµατοφύλακας που βρίσκεται µέσα στη δική του περιοχή πέναλτι).

Στις περιπτώσεις που:
F ένας ποδοσφαιριστής κινούµενος από, ή ευρισκόµενος σε, θέση

offside, εισέρχεται στο δρόµο του αντιπάλου και επηρεάζει τη κίνηση
του αντιπάλου προς τη µπάλα, αυτό είναι παράβαση offside αν επιδρά
στην ικανότητα του αντιπάλου να παίξει ή να διεκδικήσει τη µπάλα. Αν
ο ποδοσφαιριστής κινείται στο δρόµο του αντιπάλου και εµποδίζει την
προώθηση του αντιπάλου (πχ µπλοκάρει τον αντίπαλο) η παράβαση θα
πρέπει να τιµωρηθεί σύµφωνα µε τον Κανόνα 12.

F ένας ποδοσφαιριστής, σε θέση offside, κινείται προς τη µπάλα µε
πρόθεση να παίξει τη µπάλα και δέχεται φάουλ πριν παίξει ή
προσπαθήσει να παίξει τη µπάλα ή να µαρκάρει έναν αντίπαλο για τη
µπάλα, τότε το φάουλ τιµωρείται καθώς αυτό διεπράχθη πριν την
παράβαση offside.

F διαπράττεται µια παράβαση εναντίον ενός ποδοσφαιριστή,
ευρισκοµένου σε θέση offside, ο οποίος ήδη παίζει ή προσπαθεί να
παίξει τη µπάλα ή µαρκάρει έναν αντίπαλο για τη µπάλα, τότε η
παράβαση offside τιµωρείται καθώς αυτή έχει διαπραχθεί πριν το
αντικανονικό µαρκάρισµα.

3. Μη ύπαρξη παράβασης offside

Δεν υπάρχει παράβαση offside όταν ο ποδοσφαιριστής πάρει τη µπάλα

απευθείας από:

F τέρµατος λάκτισµα

F πλάγιο

F κόρνερ
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Ένας επιτιθέµενος ποδοσφαιριστής µπορεί να πατήσει ή να σταθεί έξω από
τον αγωνιστικό χώρο, για να µην συµµετάσχει ενεργά στο παιχνίδι. Εάν ο
ποδοσφαιριστής επιστρέψει από τη γραµµή τέρµατος κι παρέµβει στο
παιχνίδι πριν την επόµενη διακοπή του παιχνιδιού ή η αµυνόµενη οµάδα
παίξει τη µπάλα προς τη διχοτόµο γραµµή και αυτή βρεθεί έξω από την
περιοχή πέναλτι της οµάδας τους, ο ποδοσφαιριστής θα θεωρείται ότι
βρίσκεται, για τους σκοπούς του offside, πάνω στη γραµµή τέρµατος.

Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος εσκεµµένα βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο
και επιστρέφει, χωρίς την άδεια του διαιτητή, και δεν τιµωρείται για
παράβαση offside αλλά κερδίζει ένα πλεονέκτηµα (από τη θέση αυτή),
πρέπει να παρατηρείται (µε κίτρινη κάρτα).

Εάν ένας επιτιθέµενος ποδοσφαιριστής παραµείνει ακίνητος µεταξύ των
κάθετων δοκαριών και εντός του τέρµατος, ενώ η µπάλα µπαίνει γκολ, το
γκολ πρέπει να καταλογιστεί εκτός εάν ο ποδοσφαιριστής διαπράττει µια
παράβαση offside ή παραβαίνει τον Κανόνα 12, οπότε το παιχνίδι ξεκινά
πάλι µ’ ένα έµµεσο ή άµεσο ,ανάλογα, ελεύθερο λάκτισµα.

4. Παραβάσεις και ποινές

Εάν συµβεί µια παράβαση offside, ο διαιτητής καταλογίζει έµµεσο ελεύθερο

λάκτισµα εκεί όπου η παράβαση συνέβη, συµπεριλαµβανοµένου και του εάν

αυτό συµβεί στο µισό γήπεδο του ποδοσφαιριστή (στο σηµείο που διέπραξε

την παράβαση offside).

Ένας αµυνόµενος ποδοσφαιριστής που εγκαταλείπει τον αγωνιστικό χώρο

χωρίς την άδεια του διαιτητή, θα θεωρείται, για τους σκοπούς του offside, ότι

βρίσκεται πάνω στη γραµµή τέρµατος ή την πλάγια γραµµή µέχρι την

επόµενη διακοπή του παιχνιδιού ή έως ότου η αµυνόµενη οµάδα παίξει τη

µπάλα κι αυτή βρεθεί έξω από τη περιοχή πέναλτι της οµάδας τους και µε

κατεύθυνση προς τη διχοτόµο γραµµή. Εάν ο ποδοσφαιριστής βγει

εσκεµµένα από τον αγωνιστικό χώρο, πρέπει να παρατηρηθεί όταν η µπάλα

βγει εκτός παιχνιδιού.
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Κανόνας 12 - Παραβάσεις και Ανάρµοστη συµπεριφορά

Άµεσο, έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα και πέναλτι µπορούν να καταλογιστούν για
παραπτώµατα που διαπράττονται όταν η µπάλα είναι στο παιχνίδι («παίζεται»).

1. Άµεσο ελεύθερο λάκτισµα

Άµεσο ελεύθερο λάκτισµα καταλογίζεται όταν ένας ποδοσφαιριστής διαπράξει
οποιοδήποτε από τα παρακάτω παραπτώµατα, σε βάρος ενός αντιπάλου, µε
τρόπο που θεωρείται από τον διαιτητή ως απρόσεκτος, ριψοκίνδυνος, ή ότι
χρησιµοποιείται υπερβολική δύναµη :

F µαρκάρει

F πηδά κατά

F λακτίζει ή προσπαθεί να λακτίσει

F σπρώχνει

F χτυπά ή προσπαθεί να χτυπήσει (συµπεριλαµβανοµένου του χτυπήµατος

µε το κεφάλι)

F κάνει τάκλιν ή διεκδικεί

F βάζει τρικλοποδιά ή προσπαθεί να βάλει τρικλοποδιά

Εάν ένα παράπτωµα περιλαµβάνει και επαφή τιµωρείται µε άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα ή πέναλτι.

C Απρόσεκτο παιχνίδι είναι όταν ένας ποδοσφαιριστής δείχνει έλλειψη

προσοχής ή πρόβλεψης όταν πραγµατοποιεί µια διεκδίκηση ή όταν

ενεργεί χωρίς προφύλαξη (προσπάθεια αποφυγής). Δεν χρειάζεται

πειθαρχικός έλεγχος

C Ριψοκίνδυνο παιχνίδι είναι όταν ένας ποδοσφαιριστής ενεργεί µε

αδιαφορία για τον κίνδυνο ή για τις συνέπειες σε έναν αντίπαλο και

πρέπει να παρατηρείται.

C Παιχνίδι µε χρήση υπερβολικής δύναµης είναι όταν ένας

ποδοσφαιριστής υπερβαίνει την αναγκαία χρήση δύναµης και/ή θέτει σε

κίνδυνο τη σωµατική ασφάλεια ενός αντιπάλου θα πρέπει να

αποβάλλεται.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019/2020 88



Ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα καταλογίζεται όταν ποδοσφαιριστής διαπράττει

κάποιο από τα παρακάτω παραπτώµατα:

C παίξιµο της µπάλας µε το χέρι που τιµωρείται µε παράβαση (εκτός του

τερµατοφύλακα που βρίσκεται µέσα στην δική του περιοχή πέναλτι)

C κρατά έναν αντίπαλο

C εµποδίζει έναν αντίπαλο µε επαφή (φράγµα µε επαφή)

C δαγκώνει ή φτύνει κάποιον

C πετά ένα αντικείµενο στη µπάλα, σε αντίπαλο ή αξιωµατούχο αγώνα ή

έρχεται σε επαφή µε τη µπάλα µε αντικείµενο που κρατά στο χέρι.

Βλέπε επίσης τα παραπτώµατα στον Κανόνα 3.

Παίξιµο της µπάλας µε το χέρι

Πρόκειται για παράπτωµα εάν ο ποδοσφαιριστής:

• αγγίξει µε πρόθεση την µπάλα µε το χέρι/τον βραχίονα,

συµπεριλαµβανοµένης της κίνησης του χεριού/βραχίονα προς την

µπάλα

• αποκτήσει κατοχή/έλεγχο της µπάλας αφού αυτή έχει αγγίξει το

χέρι/βραχίονά του και στη συνέχεια:

• σηµειώνει τέρµα στο τέρµα του αντιπάλου

• δηµιουργεί προφανή ευκαιρία για την επίτευξη τέρµατος

• σηµειώνει τέρµα στο τέρµα του αντιπάλου απευθείας από το

χέρι/βραχίονά του, ακόµα και τυχαία, συµπεριλαµβανοµένου του

τερµατοφύλακα

Πρόκειται συνήθως για παράπτωµα εάν ο ποδοσφαιριστής:

• αγγίξει την µπάλα µε το χέρι/βραχίονα αφού:

Ø το χέρι/ο βραχίονάς του έχει καταστήσει αφύσικα µεγαλύτερο το

σώµα του

Ø το χέρι/ο βραχίονας βρίσκεται πάνω/πέρα από το επίπεδο των

ώµων του (εκτός αν ο ποδοσφαιριστής παίζει την µπάλα µε πρόθεση

και στη συνέχεια αυτή αγγίζει το χέρι/τον βραχίονά του)

Τα παραπάνω παραπτώµατα ισχύουν ακόµα και αν η µπάλα αγγίξει το χέρι/τον

βραχίονα του ποδοσφαιριστή απευθείας από το κεφάλι ή τον κορµό

(συµπεριλαµβανοµένου του ποδιού) ενός άλλου ποδοσφαιριστή που βρίσκεται

κοντά.
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Εκτός από τα παραπάνω παραπτώµατα, δεν πρόκειται συνήθως για παράπτωµα

εάν η µπάλα αγγίξει το χέρι/τον βραχίονα ενός ποδοσφαιριστή:

• απευθείας από το κεφάλι ή τον κορµό του ίδιου του ποδοσφαιριστή

(συµπεριλαµβανοµένου του ποδιού)

• απευθείας από το κεφάλι ή τον κορµό (συµπεριλαµβανοµένου του

ποδιού) ενός άλλου ποδοσφαιριστή που βρίσκεται κοντά

• εάν το χέρι/ο βραχίονας είναι κοντά στον κορµό και δεν καθιστά τον

κορµό αφύσικα µεγαλύτερο

• όταν ένας ποδοσφαιριστής πέφτει και το χέρι/ο βραχίονας βρίσκεται

ανάµεσα στον κορµό και το έδαφος για να στηρίξει το σώµα, αλλά δεν

εκτείνεται κάθετα ή οριζόντια µακριά από τον κορµό

Για τον τερµατοφύλακα, έξω από την περιοχή του πέναλτι, ισχύουν οι ίδιοι

περιορισµοί για παίξιµο της µπάλας µε το χέρι που ισχύουν για κάθε άλλο

ποδοσφαιριστή. Εάν ο τερµατοφύλακας παίξει την µπάλα µε το χέρι µέσα στην

περιοχή του πέναλτι που υπερασπίζεται ενώ δεν επιτρέπεται να το κάνει,

καταλογίζεται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα ωστόσο δεν επιβάλλεται πειθαρχική

ποινή.
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2. Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα

Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα καταλογίζεται όταν ένας ποδοσφαιριστής:
C παίζει µε επικίνδυνο τρόπο
C εµποδίζει την προώθηση ενός αντιπάλου χωρίς επαφή
C είναι ένοχος διαφωνίας, χρησιµοποιεί επιθετική, υβριστική ή

προκλητική γλώσσα και/ ή κάνει χειρονοµίες ή άλλα λεκτικά
παραπτώµατα

C εµποδίζει τον τερµατοφύλακα να διώξει τη µπάλα από τα χέρια του, ή τη
λακτίζει ή προσπαθεί να τη λακτίσει όταν ο τερµατοφύλακας βρίσκεται
στη διαδικασία να τη διώξει

C διαπράττει οποιαδήποτε άλλη παράβαση, η οποία δεν αναφέρεται στους
Κανόνες, για την οποία διακόπτεται το παιχνίδι για να παρατηρηθεί ή
για να αποβληθεί ένας ποδοσφαιριστής.

Έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα καταλογίζεται όταν ο τερµατοφύλακας, µέσα στη

περιοχή πέναλτι της οµάδας του, διαπράττει ένα από τα ακόλουθα

παραπτώµατα:
C ελέγχει τη µπάλα µε το χέρι/τον βραχίονα για περισσότερα από έξι

δευτερόλεπτα πριν τη διώξει από την κατοχή του
C αγγίζει τη µπάλα µε το χέρι/τον βραχίονα αφού την έχει διώξει από την

κατοχή του και δεν την έχει αγγίξει πριν άλλος ποδοσφαιριστής
C αγγίξει την µπάλα µε το χέρι/τον βραχίονα, εκτός εάν ο

τερµατοφύλακας έχει ξεκάθαρα λακτίσει ή αποπειραθεί να λακτίσει την
µπάλα ώστε να την απελευθερώσει στο παιχνίδι, αφού:
C λακτίστηκε µε πρόθεση προς τον τερµατοφύλακα από έναν

συµπαίκτη
C την υποδέχθηκε απευθείας από µια επαναφορά από τα πλάγια

από έναν συµπαίκτη.

Ο τερµατοφύλακας θεωρείται ότι ελέγχει τη µπάλα µε το χέρι/τα χέρια όταν:
C η µπάλα βρίσκεται µεταξύ των χεριών του ή µεταξύ του χεριού και κάθε

επιφάνειας (π.χ. έδαφος, σώµα του) ή την αγγίζει µε οποιοδήποτε τµήµα
των χεριών ή των βραχιόνων του, εκτός εάν η µπάλα αναπηδά από τον
τερµατοφύλακα ή ο τερµατοφύλακας έκανε µια απόκρουση

C κρατά τη µπάλα στο τεντωµένο ανοιχτό του χέρι
C αναπηδά τη µπάλα στο έδαφος ή την ρίχνει στον αέρα

Ένας τερµατοφύλακας δεν µπορεί να µαρκαριστεί από αντίπαλο όταν έχει

αποκτήσει τον έλεγχο της µπάλας µε το χέρι/τα χέρια του.
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Παιχνίδι κατά τρόπο επικίνδυνο

Παιχνίδι κατά τρόπο επικίνδυνο είναι κάθε ενέργεια η οποία, στην προσπάθεια

να παίξει (ο ποδοσφαιριστής) τη µπάλα, αποτελεί απειλή τραυµατισµού

κάποιου (συµπεριλαµβανοµένου και του ίδιου του ποδοσφαιριστή).

Συµπεριλαµβάνει επίσης και την παρεµπόδιση αντιπάλου, που είναι κοντά,

από το να παίξει τη µπάλα επειδή φοβάται µήπως τραυµατιστεί.

Το ψαλίδι ή ανάποδο ψαλίδι επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι

επικίνδυνο για έναν αντίπαλο.

Παρεµπόδιση της προώθησης ενός αντιπάλου χωρίς επαφή

Παρεµπόδιση της προώθησης ενός αντιπάλου σηµαίνει η µετακίνηση

ποδοσφαιριστή στη πορεία του αντιπάλου του, προκειµένου να τον εµποδίσει,

να τον µπλοκάρει, να τον επιβραδύνει ή να τον αναγκάσει σε αλλαγή

κατεύθυνσης, όταν η µπάλα δεν βρίσκεται σε απόσταση παιξίµατος (ελέγχου) κι

από τους δυο ποδοσφαιριστές.

Όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν το δικαίωµα της θέσης τους στον αγωνιστικό

χώρο και το να βρίσκεται κάποιος στην ίδια πορεία µε αυτή του αντιπάλου δεν

είναι το ίδιο µε το να µετακινείται εντός της πορείας του αντιπάλου.

Ένας ποδοσφαιριστής µπορεί να καλύψει τη µπάλα παίρνοντας θέση µεταξύ

ενός αντιπάλου και της µπάλας, εφόσον η µπάλα βρίσκεται σε απόσταση

παιξίµατος κι ο ποδοσφαιριστής δεν κρατά (σε απόσταση από την µπάλα) τον

αντίπαλο µε τα χέρια ή το σώµα του. Εάν η µπάλα βρίσκεται σε απόσταση

παιξίµατος, επιτρέπεται το κανονικό µαρκάρισµα του ποδοσφαιριστή από

αντίπαλο.
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3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
Ο διαιτητής έχει την εξουσία να πάρει πειθαρχικά µέτρα από τη στιγµή που
εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο για την επιθεώρησή του, µέχρι και την
αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο µετά την λήξη του αγώνα
(συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας ανάδειξης νικητή µέσω των
λακτισµάτων από το σηµείο του πέναλτι).
Αν πριν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο στην έναρξη του αγώνα, ένας
ποδοσφαιριστής ή ένας αξιωµατούχος οµάδος διαπράξουν ένα παράπτωµα
που τιµωρείται µε αποβολή, ο διαιτητής έχει την εξουσία να µην τους
επιτρέψει να συµµετάσχουν στον αγώνα (βλέπε Κανόνα 3 παρ. 6). Ο διαιτητής
θα αναφέρει οποιαδήποτε άλλη ανάρµοστη συµπεριφορά.
Ένας ποδοσφαιριστής ή ένας αξιωµατούχος οµάδος που διαπράττει ένα
παράπτωµα κίτρινης ή κόκκινης κάρτας, είτε εντός, είτε εκτός αγωνιστικού
χώρου, ενάντια σε αντίπαλο, συµπαίκτη, αξιωµατούχο αγώνα ή σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή στους Κανόνες του Παιχνιδιού, τιµωρείται
πειθαρχικά ανάλογα µε το παράπτωµα.
Ο διαιτητής δείχνει µια κίτρινη κάρτα για να κάνει γνωστό ότι επεβλήθη µια
ποινή παρατήρησης, ενώ όταν δείχνει την κόκκινη κάρτα ότι επεβλήθη µια
ποινή αποβολής.
Μόνον ποδοσφαιριστής, αναπληρωµατικός, ποδοσφαιριστής που
αντικαταστάθηκε ή ένας αξιωµατούχος οµάδος µπορούν να δεχθούν κόκκινη
ή κίτρινη κάρτα.

Ποδοσφαιριστές, αναπληρωµατικοί και αντικατασταθέντες
ποδοσφαιριστές
Καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού προκειµένου να δειχτεί
µια κάρτα (από τον διαιτητή)

Όταν ο διαιτητής έχει αποφασίσει να παρατηρήσει ή να αποβάλλει έναν
ποδοσφαιριστή, το παιχνίδι δεν πρέπει να ξαναρχίσει µέχρι να δοθεί η
ποινή, εκτός εάν η οµάδα που δεν υποπίπτει σε παράπτωµα εκτελέσει ένα
γρήγορο ελεύθερο λάκτισµα, έχει ξεκάθαρη ευκαιρία για την επίτευξη
τέρµατος και ο διαιτητής δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία πειθαρχικού
ελέγχου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται κατά την επόµενη διακοπή του
παιχνιδιού. Εφόσον το παράπτωµα διέκοπτε µια προφανή ευκαιρία για
επίτευξη τέρµατος της αντίπαλης οµάδας, τότε ο ποδοσφαιριστής τιµωρείται
µε κίτρινη κάρτα.

Πλεονέκτηµα
Αν ο διαιτητής εφαρµόσει το πλεονέκτηµα σε παράπτωµα, για το οποίο αν
διέκοπτε το παιχνίδι θα έπρεπε να δείξει κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, τότε
πρέπει να παρατηρήσει ή ν’ αποβάλει τον παραβάτη στην επόµενη διακοπή
του παιχνιδιού, εκτός για την περίπτωση προσπάθειας στέρησης προφανούς
ευκαιρίας επίτευξης γκολ όπου ο παραβάτης παρατηρείται για αντιαθλητική
συµπεριφορά.
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Το πλεονέκτηµα δεν πρέπει να εφαρµόζεται στις περιπτώσεις σοβαρού
επικίνδυνου (βάναυσου) παιχνιδιού, βίαιης συµπεριφοράς ή ενός
παραπτώµατος που τιµωρείται µε 2η κίτρινη κάρτα, εκτός αν υπάρχει
ξεκάθαρη ευκαιρία επίτευξης τέρµατος. Ο διαιτητής πρέπει να αποβάλλει τον
ποδοσφαιριστή στην επόµενη διακοπή του παιχνιδιού. Αν όµως ο παραβάτης
ποδοσφαιριστής παίξει τη µπάλα ή τη διεκδικήσει από αντίπαλο ή επηρεάσει
αντίπαλο, τότε ο διαιτητής θα διακόψει το παιχνίδι, θα αποβάλλει τον
ποδοσφαιριστή και θα επαναρχίσει τον αγώνα µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα,
εκτός εάν ο ποδοσφαιριστής διέπραξε µια πιο σοβαρή παράβαση.

.

Αν ένας αµυνόµενος ξεκινά να κρατά έναν επιτιθέµενο (αντίπαλο) έξω από την
περιοχή πέναλτι και συνεχίζει να τον κρατά µέσα στην περιοχή, ο διαιτητής
πρέπει να καταλογίσει πέναλτι.

Παραπτώµατα που τιµωρούνται µε κίτρινη κάρτα
Ένας ποδοσφαιριστής παρατηρείται αν είναι ένοχος για :

F καθυστέρηση επανέναρξης (συνέχισης) του παιχνιδιού
F διαφωνία µε λόγια ή µε κινήσεις (χειρονοµίες, µορφασµούς κ.λπ.)
F είσοδο, επιστροφή (ξαναγυρίζει, επιστρέφει) ή εγκατάλειψη µε πρόθεση

του αγωνιστικού χώρου χωρίς την άδεια του διαιτητή
F µη τήρηση της καθορισµένης απόστασης, όταν πρόκειται να

ξαναρχίσει ο αγώνας µε κόρνερ, ελεύθερο λάκτισµα ή πλάγιο
F επίµονη παραβίαση των Κανόνων του Παιχνιδιού (δεν υπάρχουν

συγκεκριµένες παραβάσεις είτε σε αριθµό, είτε σε είδος, που να
προσδιορίζει τη λέξη «επίµονη»)

F αντιαθλητική συµπεριφορά
F είσοδο στην περιοχή ανασκόπησης φάσεων του διαιτητή (χώρο του VAR-

RRA)
F υπερβολική χρήση υποδείξεων του σήµατος ανασκόπησης φάσης

(σχηµατίζοντας µε τα χέρια την οθόνη τηλεόρασης - TV screen signal )

Ένας αναπληρωµατικός ή ποδοσφαιριστής που αντικαταστάθηκε, παρατηρείται
αν είναι ένοχος για:

F καθυστέρηση επανέναρξης (συνέχισης) του παιχνιδιού
F διαφωνία µε λόγια ή µε κινήσεις (χειρονοµίες, µορφασµούς κλπ)
F είσοδο, επιστροφή (ξαναγυρίζει, επιστρέφει) στον αγωνιστικό χώρο

χωρίς την άδεια του διαιτητή
F αντιαθλητική συµπεριφορά.
F είσοδο στην περιοχή ανασκόπησης φάσεων του διαιτητή (χώρο του VAR-

RRA)
F υπερβολική χρήση υποδείξεων του σήµατος ανασκόπησης φάσης

(σχηµατίζοντας µε τα χέρια την οθόνη τηλεόρασης - TV screen signal )

Όταν διαπράττονται δύο ξεχωριστές παραβάσεις κίτρινης κάρτας (ακόµα και σε
κοντινή απόσταση), θα πρέπει να τιµωρούνται και οι δύο, όπως για παράδειγµα
ποδοσφαιριστής µπει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την απαιτούµενη άδεια και
διαπράξει ένα ριψοκίνδυνο τάκλιν ή σταµατήσει µια υποσχόµενη επίθεση µε
ένα φάουλ, παίξιµο της µπάλας µε το χέρι µε πρόθεση κ.λπ.
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Παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) για αντιαθλητική συµπεριφορά
Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις για τις οποίες ένας ποδοσφαιριστής πρέπει
να παρατηρείται για αντιαθλητική συµπεριφορά· παράδειγµα, αν ένας
ποδοσφαιριστής:

F προσπαθήσει να παραπλανήσει τον διαιτητή προσποιούµενος πχ
τραυµατισµό ή κάνει ότι δέχθηκε φάουλ (προσποίηση- «θέατρο»)

F αλλάξει θέση µε τον τερµατοφύλακα στη διάρκεια του παιχνιδιού χωρίς
την άδεια του διαιτητή (βλ. Κανόνα 3)

F Διαπράττει, µε ριψοκίνδυνο τρόπο, ένα παράπτωµα που τιµωρείται µε
άµεσο ελεύθερο λάκτισµα

F παίζει τη µπάλα µε το χέρι µε σκοπό να επηρεάσει ή να σταµατήσει µια
υποσχόµενη επίθεση

F διαπράττει µια παράβαση προκειµένου να επηρεάσει ή να σταµατήσει
µια υποσχόµενη επίθεση εκτός της περίπτωσης όπου ο διαιτητής
καταλογίζει πέναλτι για µια παράβαση η οποία ήταν στην προσπάθεια
του ποδοσφαιριστή να παίξει τη µπάλα

F στερεί σε ένα αντίπαλο µια προφανή ευκαιρία για γκολ µε µια
παράβαση η οποία γίνεται στην προσπάθειά του να παίξει τη µπάλα κι ο
διαιτητής καταλογίζει πέναλτι

F παίζει τη µπάλα µε το χέρι σε µια προσπάθεια να πετύχει γκολ
(ανεξάρτητα του εάν η προσπάθεια είναι επιτυχής ή όχι) ή σε µια
ανεπιτυχή του προσπάθεια να αποτρέψει την επίτευξη ενός τέρµατος

F χαράζει µη επιτρεπόµενα σηµάδια στον αγωνιστικό χώρο
F παίζει τη µπάλα ενώ αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο αφού του έχει

δοθεί άδεια να αποχωρήσει
F δείχνει έλλειψη σεβασµού για το παιχνίδι,
F χρησιµοποιεί εσκεµµένα ένα τρικ για να µεταβιβάσει τη µπάλα

(συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτωσης ελεύθερου λακτίσµατος)
στον τερµατοφύλακά του µε το κεφάλι, το στήθος, το γόνατο, κλπ,
προκειµένου να καταστρατηγήσει τον Κανόνα, ανεξαρτήτως του εάν ο
τερµατοφύλακας αγγίξει τη µπάλα µε τα χέρια του ή όχι

F µε λόγια («απατηλή» φωνή) αποσπά την προσοχή ενός αντιπάλου στη
διάρκεια του παιχνιδιού ή σε µια επανέναρξη του παιχνιδιού

Πανηγυρισµός σε επίτευξη τέρµατος
Οι ποδοσφαιριστές µπορούν να πανηγυρίσουν όταν επιτυγχάνεται ένα γκολ,
ωστόσο οι πανηγυρισµοί δεν πρέπει να είναι υπερβολικοί. Δεν πρέπει να
ενθαρρύνονται πανηγυρισµοί σχεδιασµένης χορογραφίας και δεν πρέπει να
είναι αιτία υπερβολικής καθυστέρησης.

Το γεγονός της αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο για τον πανηγυρισµό ενός
γκολ δεν είναι παράπτωµα που τιµωρείται µε παρατήρηση (κίτρινη κάρτα),
αλλά οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να επιστρέφουν όσο το δυνατόν συντοµότερα.
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Ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να παρατηρείται µε κίτρινη κάρτα, ακόµα και σε
περίπτωση ακύρωσης ενός τέρµατος, όταν:

F σκαρφαλώνει στον περιµετρικό πλέγµα και/ ή προσεγγίζει (πλησιάζει)
τους θεατές µ’ έναν τρόπο ο οποίος προκαλεί θέµατα σωµατικής
ακεραιότητας και/ή θέµατα ασφάλειας

F χειρονοµεί ή ενεργεί µε τρόπο προκλητικό, χλευαστικό ή εµπρηστικό
F καλύπτει το κεφάλι ή το πρόσωπό του µε µάσκα ή µε άλλο παρόµοιο

αντικείµενο
F αφαιρεί τη φανέλα ή καλύπτει το κεφάλι του µε την φανέλα.

Καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού
Οι διαιτητές πρέπει να παρατηρούν τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι καθυστερούν
την επανέναρξη (συνέχιση) του παιχνιδιού όταν :

F εµφανίζονται προσποιούµενοι ότι θα εκτελέσουν ένα πλάγιο, αλλά
ξαφνικά αφήνουν τη µπάλα προκειµένου να εκτελεστεί από έναν
συµπαίκτη

F καθυστερούν να βγουν από τον αγωνιστικό χώρο όταν γίνεται η
αντικατάστασή τους

F καθυστερούν υπερβολικά µια επανέναρξη
F λακτίζουν ή µεταφέρουν τη µπάλα µακριά ή προκαλούν µια

αντιπαράθεση πιάνοντας εσκεµµένα τη µπάλα µε τα χέρια ενώ ο
διαιτητής έχει διακόψει το παιχνίδι

F εκτελούν ένα ελεύθερο λάκτισµα από (δήθεν) λάθος θέση προκειµένου
να υποχρεώσουν την επανάληψη της εκτέλεσής του.

Παραπτώµατα που τιµωρούνται µε αποβολή

Ένας ποδοσφαιριστής, αναπληρωµατικός ή αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής

που διαπράξει κάποιο από τα παρακάτω παραπτώµατα αποβάλλεται διότι:
F στερεί στην αντίπαλη οµάδα ένα τέρµα ή µια προφανή ευκαιρία για την

επίτευξη ενός τέρµατος, διαπράττοντας ένα παράπτωµα παιξίµατος της
µπάλας µε το χέρι (εκτός του τερµατοφύλακα µέσα στη περιοχή πέναλτι
της οµάδας του)

F στερεί ένα γκολ ή µια προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρµατος από έναν
αντίπαλο, του οποίου η συνολική κίνηση είναι προς την εστία του
παραβάτη, µε µια παράβαση που τιµωρείται µε ελεύθερο λάκτισµα
(εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται παρακάτω)

F διαπράττει σοβαρό επικίνδυνο (βάναυσο) παιχνίδι
F δαγκώνει ή φτύνει κάποιον
F συµπεριφέρεται βίαια
F χρησιµοποιεί άσεµνες, προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις και/ή

χειρονοµίες
F δέχεται δεύτερη παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) στον ίδιο αγώνα
F µπαίνει στο δωµάτιο βίντεο ελέγχου (VOR= video operation room)
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Ένας ποδοσφαιριστής ή αναπληρωµατικός ή αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής,
που αποβλήθηκε, πρέπει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο και την τεχνική
περιοχή.

Στέρηση ενός γκολ ή µιας προφανούς ευκαιρίας για επίτευξη τέρµατος
Στις περιπτώσεις όπου ένας ποδοσφαιριστής στερεί στην αντίπαλη οµάδα ένα
τέρµα ή µια προφανή ευκαιρία για την επίτευξη ενός τέρµατος, διαπράττοντας
ένα παράπτωµα παιξίµατος της µπάλας µε το χέρι, ο ποδοσφαιριστής αυτός
αποβάλλεται οπουδήποτε κι αν διαπραχθεί το παράπτωµα.

Στις περιπτώσεις όπου ένας ποδοσφαιριστής διαπράξει ένα παράπτωµα κατά
αντιπάλου, µέσα στη περιοχή πέναλτι της οµάδας του, το οποίο στερεί από
αντίπαλο µια προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρµατος κι ο διαιτητής καταλογίζει
πέναλτι, ο παραβάτης παρατηρείται αν η παράβαση ήταν µια προσπάθεια για
να παίξει τη µπάλα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (πχ κράτηµα, τράβηγµα,
σπρώξιµο, καµιά πιθανότητα για να παίξει τη µπάλα κλπ) ο παραβάτης
ποδοσφαιριστής πρέπει να αποβληθεί.

Ένας ποδοσφαιριστής, αποβληθείς ποδοσφαιριστής, αναπληρωµατικός ή

αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής, που µπαίνει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την

απαιτούµενη άδεια του διαιτητή και επηρεάζει το παιχνίδι ή έναν αντίπαλο και

στερεί στην αντίπαλη οµάδα ένα γκολ ή µια προφανή ευκαιρία για γκολ, είναι

ένοχος παράβασης που τιµωρείται µε αποβολή.

Τα ακόλουθα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:
F η απόσταση µεταξύ του παραπτώµατος και του τέρµατος
F η γενική κατεύθυνση του παιχνιδιού
F η πιθανότητα διατήρησης ή απόκτησης του ελέγχου της µπάλας
F η θέση και ο αριθµός των αµυνόµενων

Σοβαρό επικίνδυνο (βάναυσο) παιχνίδι
Ένα τάκλιν ή µια διεκδίκηση που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ενός
αντιπάλου ή χρησιµοποιεί υπερβολική δύναµη ή βαναυσότητα (εχθρότητα),
πρέπει να τιµωρείται ως σοβαρό επικίνδυνο (βάναυσο) παιχνίδι.
Όποιος ποδοσφαιριστής πηδά µε τα πόδια του προς τον αντίπαλο, για να
διεκδικήσει τη µπάλα, από µπροστά ή από τα πλάγια ή από πίσω
χρησιµοποιώντας το ένα ή και τα δυο πόδια, µε υπερβολική δύναµη ή θέτει σε
κίνδυνο την σωµατική ασφάλεια αντιπάλου, είναι ένοχος σοβαρού επικίνδυνου
(βάναυσου) παιχνιδιού.
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Βίαιη συµπεριφορά
Βίαιη συµπεριφορά είναι όταν ένας ποδοσφαιριστής χρησιµοποιεί ή προσπαθεί
να χρησιµοποιήσει υπερβολική δύναµη ή βαναυσότητα κατά αντιπάλου όταν
δεν τον µαρκάρει για τη µπάλα ή κατά συµπαίκτη, αξιωµατούχου οµάδας,
αξιωµατούχου αγώνα, θεατή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ανεξάρτητα του
αν υπήρξε επαφή.

Επιπρόσθετα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, όταν δεν διεκδικεί τη µπάλα,
χτυπά εσκεµµένα έναν αντίπαλο, ή οποιοδήποτε άλλο άτοµο στο κεφάλι ή στο
πρόσωπο µε το χέρι ή τον βραχίονα, είναι ένοχος βίαιης συµπεριφοράς εκτός
εάν η δύναµη που χρησιµοποίησε ήταν ασήµαντη (αµελητέα).

Αξιωµατούχοι της οµάδας
Όταν διαπράττεται ένα παράπτωµα και δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του
παραβάτη, η ποινή θα επιβάλλεται στον επικεφαλής προπονητή που είναι παρών
στην τεχνική περιοχή.
Προειδοποίηση
Τα παρακάτω παραπτώµατα συνήθως τιµωρούνται µε προειδοποίηση. Όταν αυτά
είναι επαναλαµβανόµενα ή κατάφωρα τότε πρέπει να τιµωρούνται µε κίτρινη ή
κόκκινη κάρτα:

• είσοδος στον αγωνιστικό χώρο µε τρόπο που επιδεικνύει σεβασµό και χωρίς
διάθεση αντιπαράθεσης
• µη συνεργασία µε έναν αξιωµατούχο αγώνα, π.χ. αγνοεί µια οδηγία/ένα
αίτηµα του βοηθού διαιτητή ή του τέταρτου διαιτητή
• ήσσονος/µικρής σηµασίας διαφωνία (λεκτικά ή µε πράξεις) µε µια απόφαση
• περιστασιακά βγαίνει από τα όρια της τεχνικής περιοχής χωρίς να διαπράξει
άλλο παράπτωµα

Παρατήρηση (κίτρινη κάρτα)
Τα παραπτώµατα που τιµωρούνται µε κίτρινη κάρτα συµπεριλαµβάνουν (µη
περιοριστικά) τα ακόλουθα:

• ξεκάθαρη/συνεχιζόµενη µη τήρηση των ορίων της τεχνικής περιοχής της
οµάδας τους
• καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού της οµάδας τους
• εσκεµµένη είσοδος στην τεχνική περιοχή της αντίπαλης οµάδας (χωρίς
διάθεση αντιπαράθεσης)
•διαφωνία λεκτικά ή µε κινήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των παρακάτω:

• ρίψη/λάκτισµα µπουκαλιών µε υγρά ή άλλων αντικειµένων
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• χειρονοµίες που επιδεικνύουν ξεκάθαρη έλλειψη σεβασµού για έναν ή
παραπάνω αξιωµατούχους αγώνα π.χ. ειρωνικό χειροκρότηµα

• υπερβολική/επίµονη είσοδος στην περιοχή ανασκόπησης φάσεων (RRA)
• υπερβολικές/επίµονες χειρονοµίες για κόκκινη ή κίτρινη κάρτα
• ζητώντας µε υπερβολικό τρόπο "ανασκόπηση" µέσω VAR κάνοντας το σήµα
του µόνιτορ
• προκλητικές ή εµπρηστικές χειρονοµίες ή ενέργειες
• επίµονη απαράδεκτη συµπεριφορά (συµπεριλαµβανοµένων 
επαναλαµβανόµενων προειδοποιητικών παραπτωµάτων)
• επίδειξη έλλειψης σεβασµού για το παιχνίδι

Αποβολή (κόκκινη κάρτα)
Τα παραπτώµατα που τιµωρούνται µε κόκκινη κάρτα συµπεριλαµβάνουν (µη
περιοριστικά) τα ακόλουθα:

• καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού της αντίπαλης οµάδας π.χ.
κρατώντας την µπάλα, λακτίζοντας την µπάλα µακριά, παρεµποδίζοντας την
κίνηση ενός ποδοσφαιριστή
• βγαίνοντας εσκεµµένα από την τεχνική περιοχή προκειµένου να:

• επιδείξουν διαφωνία προς ή να διαµαρτυρηθούν σε έναν αξιωµατούχο
του αγώνα
• ενεργήσουν µε προκλητικό ή εµπρηστικό τρόπο

• εισέλθουν στην αντίπαλη τεχνική περιοχή µε επιθετικό τρόπο ή τρόπο που να
επιδεικνύει αντιπαράθεση
ρίχνουν/λακτίζουν µε πρόθεση ένα αντικείµενο στον αγωνιστικό χώρο
• εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο προκειµένου να:
• έλθουν σε αντιπαράθεση µε έναν αξιωµατούχο του αγώνα (και στο ηµίχρονο
και µετά τη λήξη του αγώνα)
• εµπλακούν στο παιχνίδι, µε έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή έναν αξιωµατούχο
του αγώνα
• εισέρχονται στο κέντρο ελέγχου του VAR (VOR)
• προβαίνουν σε σωµατική βία ή έχουν επιθετική συµπεριφορά (µεταξύ αυτών
φτύνουν ή δαγκώνουν) απέναντι σε έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή,
αναπληρωµατικό, αξιωµατούχο οµάδας, αξιωµατούχο αγώνα, θεατή ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο (π.χ. παιδί για τις µπάλες, αξιωµατούχο ασφάλειας
ή της διοργάνωσης κ.λπ.)
• δεύτερη παρατήρηση στον ίδιο αγώνα.
• χρησιµοποίηση άσεµνων, προσβλητικών ή υβριστικών εκφράσεων και/ή
χειρονοµιών,
• µη εξουσιοδοτηµένη χρήση ηλεκτρονικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
και/ή απρεπής συµπεριφορά ως αποτέλεσµα της χρήσης ηλεκτρονικού ή
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
• βίαιη συµπεριφορά
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Παραπτώµατα ρίψης ενός αντικειµένου (ή της µπάλας)

Σε όλες τις περιπτώσεις ο διαιτητής λαµβάνει τα κατάλληλα πειθαρχικά µέτρα:

F για ριψοκίνδυνη (ενέργεια)- παρατηρεί τον παραβάτη για αντιαθλητική
συµπεριφορά

F για χρήση υπερβολικής δύναµης- αποβάλλει τον παραβάτη για βίαιη
διαγωγή

4. Επανέναρξη του παιχνιδιού µετά από παραβάσεις κι ανάρµοστη 

συµπεριφορά
Εάν η µπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, το παιχνίδι ξαναρχίζει σύµφωνα µε την
προηγούµενη απόφαση (πλάγιο, κόρνερ, πέναλτι κλπ)
Εάν η µπάλα είναι στο παιχνίδι κι ένας ποδοσφαιριστής διαπράξει ένα
παράπτωµα µε το σώµα µέσα στον αγωνιστικό χώρο σε βάρος:

â ενός αντιπάλου - έµµεσο ή άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή πέναλτι
â ενός συµπαίκτη, αναπληρωµατικού, ποδοσφαιριστή που

αντικαταστάθηκε ή αποβληθέντα ποδοσφαιριστή, αξιωµατούχου
οµάδας ή αξιωµατούχου του αγώνα - άµεσο ελεύθερο λάκτισµα ή
πέναλτι

â οποιουδήποτε άλλου προσώπου - ελεύθερο διαιτητή

Όλα τα λεκτικά παραπτώµατα τιµωρούνται µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα.
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F Εάν, ενώ η µπάλα είναι στο παιχνίδι:

â ένας ποδοσφαιριστής διαπράξει µια παράβαση εναντίον ενός
αξιωµατούχου αγώνα ή ενός αντιπάλου ποδοσφαιριστή,
αναπληρωµατικού, αντικατασταθέντα, αποβληθέντα ποδοσφαιριστή
ή αξιωµατούχου οµάδας έξω από τον αγωνιστικό χώρο ή

â ένας αναπληρωµατικός, αντικατασταθείς ή αποβληθείς
ποδοσφαιριστής, ή αξιωµατούχος οµάδας διαπράξει µια παράβαση
εναντίον, ή επηρεάσει, έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή ή αξιωµατούχο
αγώνα έξω από τον αγωνιστικό χώρο,

το παιχνίδι ξαναρχίζει µε ένα ελεύθερο λάκτισµα πάνω στη γραµµή ορίου του
αγωνιστικού χώρου που βρίσκεται πλησιέστερα στο σηµείο που η παράβαση/
επηρεασµός διαπράχθηκε. Ενώ καταλογίζεται πέναλτι αν αυτή η παράβαση,
που τιµωρείται µε άµεσο ελεύθερο λάκτισµα, διαπραχθεί στα εκτός του
αγωνιστικού χώρου όρια της περιοχής πέναλτι του παραβάτη.

Αν µια παράβαση διαπράττεται εκτός του αγωνιστικού χώρου από έναν
ποδοσφαιριστή εναντίον ενός ποδοσφαιριστή, αναπληρωµατικού,
αντικατασταθέντα ή αξιωµατούχου οµάδας της δικής του οµάδας, το παιχνίδι
ξαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα από το σηµείο της γραµµής ορίου του
γηπέδου, που είναι πλησιέστερα απ’ όπου συνέβη η παράβαση.
Αν ένας ποδοσφαιριστής κάνει επαφή µε τη µπάλα µε ένα αντικείµενο που
κρατά στο χέρι (παπούτσι, καλαµίδα κλπ), το παιχνίδι ξαναρχίζει µε άµεσο
ελεύθερο λάκτισµα (ή πέναλτι).

Αν ένας ποδοσφαιριστής, που βρίσκεται µέσα ή έξω από τον αγωνιστικό χώρο,
πετάξει ή λακτίσει ένα αντικείµενο (εκτός της µπάλας του αγώνα) κατά ενός
αντίπαλου ποδοσφαιριστή, ή ρίξει ή λακτίσει ένα αντικείµενο
(συµπεριλαµβανοµένης µιας µπάλας) κατά ενός αντιπάλου ποδοσφαιριστή,
αναπληρωµατικού, αντικατασταθέντα ποδοσφαιριστή ή ποδοσφαιριστή που
αποβλήθηκε, ή αξιωµατούχου οµάδας, ή ενός αξιωµατούχου αγώνα ή της
µπάλας του αγώνα, το παιχνίδι ξαναρχίζει µε άµεσο ελεύθερο λάκτισµα από το
σηµείο όπου το αντικείµενο κτύπησε ή θα µπορούσε να είχε κτυπήσει το
πρόσωπο ή τη µπάλα. Αν αυτή η θέση είναι έξω από τον αγωνιστικό χώρο, το
ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από το πλησιέστερο σηµείο πάνω στη γραµµή των
ορίων του αγωνιστικού χώρου. Καταλογίζεται πέναλτι αν αυτή η παράβαση
διαπραχθεί εντός των ορίων της περιοχής πέναλτι του παραβάτη.

Αν ένας αναπληρωµατικός, αντικατασταθείς ή αποβληθείς ποδοσφαιριστής, ή
ποδοσφαιριστής που είναι προσωρινά εκτός του αγωνιστικού χώρου ή
αξιωµατούχος οµάδας πετάξει ή κλωτσήσει ένα αντικείµενο στον αγωνιστικό
χώρο κι αυτό επηρεάσει το παιχνίδι, έναν αντίπαλο ή αξιωµατούχο αγώνα, το
παιχνίδι θα ξαναρχίσει µε άµεσο ελεύθερο λάκτισµα (ή πέναλτι) εκεί όπου το
αντικείµενο επηρέασε το παιχνίδι ή χτύπησε ή θα µπορούσε να είχε χτυπήσει
τον αντίπαλο, τον αξιωµατούχο αγώνα ή τη µπάλα.
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Κανόνας 13 - Ελεύθερα Λακτίσµατα

1. Τύποι ελεύθερων λακτισµάτων

Άµεσα και έµµεσα ελεύθερα λακτίσµατα καταλογίζονται για την αντίπαλη

οµάδα, όταν ένας ποδοσφαιριστής, αναπληρωµατικός, ποδοσφαιριστής που

αντικαταστάθηκε ή αξιωµατούχος οµάδας είναι ένοχος ενός παραπτώµατος ή

µιας παράβασης.

Σήµα του διαιτητή για το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα

Ο διαιτητής σηµειώνει ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα σηκώνοντας το βραχίονά

του (τεντωµένο) πάνω από το κεφάλι του. Κρατά το βραχίονά του σ’ αυτή τη

θέση (ψηλά) µέχρι να εκτελεστεί το λάκτισµα και η µπάλα να αγγιχθεί από έναν

άλλον ποδοσφαιριστή, βγει έξω από το παιχνίδι ή να είναι σαφές ότι δεν µπορεί

να σηµειωθεί απευθείας τέρµα (οπότε ο διαιτητής κατεβάζει τον βραχίονά του).

Το έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα πρέπει να επαναληφθεί, αν ο διαιτητής ξεχάσει

να σηκώσει τον βραχίονά του για να δείξει ότι το λάκτισµα είναι έµµεσο και η

µπάλα καταλήξει απευθείας στο τέρµα.

Η µπάλα εισέρχεται στο τέρµα

F αν ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα λακτισθεί απευθείας µέσα στο

αντίπαλο τέρµα, καταλογίζεται ένα γκολ

F αν ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα λακτισθεί απευθείας µέσα στο

αντίπαλο τέρµα, καταλογίζεται από τέρµατος λάκτισµα (άουτ)

F αν ένα άµεσο ή έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα λακτισθεί απευθείας µέσα

στο τέρµα του ποδοσφαιριστή που το εκτέλεσε, καταλογίζεται κόρνερ

2. Διαδικασία

Όλα τα ελεύθερα λακτίσµατα εκτελούνται από το σηµείο που διαπράχθηκε η

παράβαση, εκτός από:

F τα έµµεσα ελεύθερα λακτίσµατα για την επιτιθέµενη οµάδα, για µια

παράβαση µέσα στην αντίπαλη περιοχή τέρµατος, που εκτελούνται από

το πλησιέστερο σηµείο της γραµµής της περιοχής τέρµατος που είναι

παράλληλη µε τη γραµµή τέρµατος.

F τα ελεύθερα λακτίσµατα για την αµυνόµενη οµάδα, µέσα στην δική της

περιοχή τέρµατος, τα οποία εκτελούνται από οπουδήποτε µέσα στην

περιοχή αυτή.
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F τα ελεύθερα λακτίσµατα που αφορούν παραβάσεις από έναν
ποδοσφαιριστή, για είσοδο, επιστροφή ή εγκατάλειψη του αγωνιστικού
χώρου, χωρίς την άδεια του διαιτητή, εκτελούνται από το σηµείο που
ήταν η µπάλα τη στιγµή της διακοπής του παιχνιδιού. Ωστόσο εάν ένας
ποδοσφαιριστής διαπράξει µια παράβαση εκτός αγωνιστικού χώρου, το
παιχνίδι ξαναρχίζει µε ελεύθερο λάκτισµα που εκτελείται πάνω στη
γραµµή των ορίων στο πλησιέστερο σηµείο απ’ όπου συνέβη η
παράβαση. Για παραβάσεις, που τιµωρούνται µε άµεσο ελεύθερο
λάκτισµα, καταλογίζεται πέναλτι αν η παράβαση συµβεί (εκτός του
αγωνιστικού χώρου) στα όρια της περιοχής πέναλτι του παραβάτη.

F τις περιπτώσεις όπου ο Κανόνας υποδεικνύει άλλο σηµείο εκτέλεσης της
παράβασης (βλέπε Κανόνες 3, 11, 12)

Η µπάλα:
F πρέπει να είναι ακίνητη κι ο ποδοσφαιριστής που θα το εκτελέσει δεν

πρέπει να αγγίξει τη µπάλα ξανά πριν την αγγίξει άλλος ποδοσφαιριστής
F είναι στο παιχνίδι όταν λακτισθεί και ξεκάθαρα κινηθεί.

Μέχρι η µπάλα να µπει στο παιχνίδι, όλοι οι αντίπαλοι ποδοσφαιριστές πρέπει
να παραµένουν:

F τουλάχιστον 9,15 µέτρα από τη µπάλα, εκτός αν είναι επάνω στη δική
τους γραµµή τέρµατος µεταξύ των κάθετων δοκαριών

F έξω από την περιοχή πέναλτι, για ελεύθερα λακτίσµατα που εκτελούνται
µέσα στην αντίπαλη περιοχή πέναλτι (από την αµυνόµενη οµάδα)

Όταν τρεις ή περισσότεροι αµυνόµενοι ποδοσφαιριστές σχηµατίζουν "τείχος",
όλοι οι ποδοσφαιριστές της επιτιθέµενης οµάδας πρέπει να βρίσκονται σε
απόσταση τουλάχιστον 1 µ. από το "τείχος" µέχρι η µπάλα να είναι στο παιχνίδι.

Ένα ελεύθερο λάκτισµα µπορεί να εκτελεσθεί σηκώνοντας την µπάλα µε το ένα
πόδι ή και µε τα δύο πόδια ταυτόχρονα.

Η προσποίηση στην εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσµατος, για να παραπλανήσει
τους αντιπάλους, επιτρέπεται ως µέρος του ποδοσφαίρου.

Εάν ένας ποδοσφαιριστής, ενώ εκτελεί σωστά ένα ελεύθερο λάκτισµα, µε
πρόθεση κλωτσά την µπάλα πάνω σε έναν αντίπαλο, θέλοντας έτσι να παίξει πάλι
την µπάλα, αλλά όχι µε απρόσεκτο ή ριψοκίνδυνο τρόπο ή χρησιµοποιώντας
υπερβολική δύναµη, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.
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3. Παραβάσεις και Ποινές
Αν, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσµατος ένας αντίπαλος βρίσκεται πιο
κοντά στη µπάλα από την απαιτούµενη απόσταση, το ελεύθερο λάκτισµα
επαναλαµβάνεται, εκτός αν µπορεί να εφαρµοστεί το πλεονέκτηµα· αλλά αν ο
ποδοσφαιριστής εκτελέσει γρήγορα το ελεύθερο λάκτισµα και ένας αντίπαλος,
που βρέθηκε σε απόσταση µικρότερη από 9,15 µέτρα από την µπάλα την
ανακόπτει, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ωστόσο, ένας αντίπαλος
που εσκεµµένα εµποδίζει να εκτελεστεί το ελεύθερο λάκτισµα γρήγορα, πρέπει
να παρατηρείται για καθυστέρηση επανέναρξης του παιχνιδιού.

Εάν, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσµατος, ένας ποδοσφαιριστής της
επιτιθέµενης οµάδας απέχει λιγότερο από 1 µ. από το "τείχος" που έχει
σχηµατιστεί από τρεις ή περισσότερους αµυνόµενους ποδοσφαιριστές, τότε
καταλογίζεται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα.

Αν, όταν ένα ελεύθερο λάκτισµα εκτελείται από την αµυνόµενη οµάδα στην δική
της περιοχή πέναλτι και, υπάρχουν αντίπαλοι που είναι µέσα στη περιοχή
πέναλτι, διότι δεν είχαν τον χρόνο (δεν πρόλαβαν) να βγουν, ο διαιτητής αφήνει
το παιχνίδι να συνεχιστεί. Αν ένας αντίπαλος. ο οποίος είναι στη περιοχή
πέναλτι, όταν εκτελείται το ελεύθερο λάκτισµα ή µπαίνει στην περιοχή πέναλτι
πριν η µπάλα µπει στο παιχνίδι, αγγίξει ή µαρκάρει για τη µπάλα πριν αυτή να
είναι στο παιχνίδι, το ελεύθερο λάκτισµα επαναλαµβάνεται.

Αν, αφού η µπάλα είναι στο παιχνίδι, ο παίκτης που εκτελεί το ελεύθερο
λάκτισµα αγγίξει πάλι την µπάλα, πριν αγγιχθεί από άλλο ποδοσφαιριστή,
καταλογίζεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα. Εάν ο ποδοσφαιριστής που το
εκτέλεσε, διαπράξει παράβαση παιξίµατος της µπάλας µε το χέρι:

F καταλογίζεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα
F καταλογίζεται ένα πέναλτι, αν η παράβαση συµβεί µέσα στην περιοχή

πέναλτι της οµάδας του ποδοσφαιριστή που το εκτέλεσε, εκτός αν ο
ποδοσφαιριστής αυτός ήταν ο τερµατοφύλακας, οπότε στην περίπτωση
αυτή καταλογίζεται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα
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ΚΑΝΟΝΑΣ 14 - Το πέναλτι

Ένα πέναλτι καταλογίζεται για την αντίπαλη οµάδα, αν ένας

ποδοσφαιριστής διαπράξει µια παράβαση, η οποία τιµωρείται µε άµεσο

ελεύθερο λάκτισµα, µέσα στη περιοχή πέναλτι της οµάδας του ή εκτός

αγωνιστικού χώρου, ως µέρος του παιχνιδιού του (αρκεί η µπάλα να

είναι στο παιχνίδι), όπως περιγράφεται στους Κανόνες 12 και 13.

Γκολ µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από την εκτέλεση ενός πέναλτι.

1. Διαδικασία

Η µπάλα πρέπει να είναι ακίνητη στο σηµείο του πέναλτι ενώ τα

δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι και τα δίχτυα δεν πρέπει να κινούνται.

Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι πρέπει να προσδιορίζεται

(ταυτοποιείται) ξεκάθαρα.

Ο αµυνόµενος τερµατοφύλακας πρέπει να παραµένει πάνω στη γραµµή

τέρµατος, µε µέτωπο στον ποδοσφαιριστή που εκτελεί το πέναλτι, µεταξύ

των κάθετων δοκαριών, χωρίς να αγγίζει τα δοκάρια, το οριζόντιο δoκάρι

ή τα δίχτυα, µέχρι η µπάλα να λακτιστεί.

Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, εκτός από τον ποδοσφαιριστή που το

εκτελεί και τον τερµατοφύλακα, πρέπει να είναι:

C σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 µέτρων από το σηµείο του πέναλτι

C πίσω από το σηµείο του πέναλτι

C µέσα στον αγωνιστικό χώρο

C εκτός της περιοχής πέναλτι

Αφού οι ποδοσφαιριστές πάρουν τις θέσεις τους, σύµφωνα µε τον

Κανόνα, ο διαιτητής δίνει το σήµα (µε σφύριγµα) για να εκτελεστεί το

πέναλτι.

Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι πρέπει να λακτίσει την µπάλα

µπροστά· το «τακουνάκι» επιτρέπεται εφόσον η µπάλα κινείται προς τα

εµπρός.

Όταν λακτιστεί η µπάλα, τουλάχιστον ένα τµήµα του ενός ποδιού του

αµυνόµενου τερµατοφύλακα πρέπει να αγγίζει, ή να είναι στην ίδια

ευθεία, µε τη γραµµή του τέρµατος.

Η µπάλα είναι στο παιχνίδι όταν λακτιστεί και ξεκάθαρα κινηθεί.
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Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι δεν πρέπει να παίξει πάλι

την µπάλα, εκτός αν αυτή αγγιχτεί από άλλο ποδοσφαιριστή.

Το πέναλτι ολοκληρώνεται όταν η µπάλα σταµατά να κινείται, όταν

βγει εκτός παιχνιδιού ή όταν ο διαιτητής διακόψει το παιχνίδι για

οποιαδήποτε παράβαση των Κανόνων.

Επιπρόσθετος χρόνος προστίθεται για να κτυπηθεί ένα πέναλτι στο τέλος

κάθε ηµιχρόνου του παιχνιδιού ή της παράτασης. Όταν προστίθεται αυτός ο

χρόνος, το πέναλτι ολοκληρώνεται όταν, αφού έχει κτυπηθεί, η µπάλα

σταµατά να κινείται, βγαίνει εκτός παιχνιδιού, παίζεται από οποιονδήποτε

ποδοσφαιριστή (συµπεριλαµβανοµένου και του ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε

το πέναλτι), άλλον εκτός από τον αµυνόµενο τερµατοφύλακα, ή αν ο

διαιτητής σταµατήσει το παιχνίδι για µια παράβαση από τον ποδοσφαιριστή

που το εκτέλεσε ή συµπαίκτη του. Αν ένας ποδοσφαιριστής της αµυνόµενης

οµάδας (συµπεριλαµβανοµένου και του τερµατοφύλακα) διαπράξει µια

παράβαση και το πέναλτι χάνεται/ αποκρούεται, το πέναλτι

επαναλαµβάνεται.
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2. Παραβάσεις και Ποινές
Εφόσον ο διαιτητής έχει σφυρίξει για να εκτελεστεί το πέναλτι, το πέναλτι
πρέπει να εκτελεστεί.
Εάν δεν εκτελεστεί, ο διαιτητής µπορεί να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο
πριν σφυρίξει ξανά για να εκτελεστεί το πέναλτι.

Εάν, πριν η µπάλα να είναι στο παιχνίδι, συµβεί ένα από τα
παρακάτω:
• Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι ή ένας συµπαίκτης του
παραβαίνουν τους Κανόνες του Παιχνιδιού:

F το πέναλτι επαναλαµβάνεται αν η µπάλα µπει γκολ,
F αν η µπάλα δεν µπει γκολ, ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι και

το ξεκινά πάλι µε ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα.
εκτός από τα παρακάνω, το παιχνίδι θα πρέπει να σταµατήσει και να
ξεκινήσει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα, ανεξάρτητα από το εάν έχει
σηµειωθεί γκολ ή όχι:

F το πέναλτι εκτελείται προς τα πίσω
F ένας συµπαίκτης, του ποδοσφαιριστή που έχει προσδιοριστεί,

εκτελέσει το πέναλτι. Ο διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή
που εκτέλεσε το πέναλτι

F ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι προσποιηθεί ότι θα
λακτίσει την µπάλα, αφού έχει ολοκληρώσει το τρέξιµό του (η
προσποίηση κατά την διάρκεια της πορείας επιτρέπεται). Ο
διαιτητής παρατηρεί τον ποδοσφαιριστή αυτόν.

•Ο τερµατοφύλακας ή ένας συµπαίκτης του, παραβεί τους Κανόνες του
παιχνιδιού:

F αν η µπάλα µπει γκολ, το τέρµα είναι κανονικό
F αν η µπάλα δεν µπει γκολ, το πέναλτι επαναλαµβάνεται και ο

τερµατοφύλακας παρατηρείται εφόσον είναι υπεύθυνος για την
παράβαση.

•Αν ποδοσφαιριστής από κάθε οµάδα παραβιάσει τους Κανόνες του

παιχνιδιού, το πέναλτι επαναλαµβάνεται εκτός εάν ένας ποδοσφαιριστής

διαπράττει µια πιο σοβαρή παράβαση (π.χ. αντικανονική προσποίηση)
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Αν, µετά την εκτέλεση του πέναλτι:

C ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι αγγίξει πάλι την µπάλα, πριν
αυτή αγγιχτεί από άλλο ποδοσφαιριστή:

o καταλογίζεται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα (ή άµεσο, για

παράβαση παιξίµατος της µπάλας µε το χέρι)

C η µπάλα αγγιχτεί από έναν εξωτερικό παράγοντα καθώς κινείται
µπροστά:

o το λάκτισµα επαναλαµβάνεται εκτός αν η µπάλα κατευθύνεται

στα δίχτυα (µπει δηλαδή γκολ) και η παρέµβαση δεν εµπόδισε

τον τερµατοφύλακα ή έναν αµυνόµενο ποδοσφαιριστή να παίξει

τη µπάλα. Σε αυτή την περίπτωση καταλογίζεται το γκολ, αν η

µπάλα µπει στο τέρµα (ακόµα κι αν υπήρξε επαφή µε τη

µπάλα), εκτός εάν ο επηρεασµός έγινε από την επιτιθέµενη

οµάδα.

C η µπάλα αναπηδήσει (γυρίσει πίσω) στον αγωνιστικό χώρο από τον
τερµατοφύλακα, το οριζόντιο ή τα κάθετα δοκάρια και κατόπιν αγγιχτεί
από έναν εξωτερικό παράγοντα :

o ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι

o το παιχνίδι ξεκινά πάλι µε ελεύθερο διαιτητή στο σηµείο όπου

η µπάλα αγγίχτηκε από τον εξωτερικό παράγοντα.

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας

Αν και οι δύο, δηλ. ο τερµατοφύλακας κι ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το
πέναλτι, διαπράξουν µια παράβαση την ίδια στιγµή, τότε:

o αν το πέναλτι χαθεί ή αποκρουσθεί, επαναλαµβάνεται και
παρατηρούνται κι οι δύο ποδοσφαιριστές

o αν το πέναλτι µπει γκολ, τότε αυτό ακυρώνεται. Ο
ποδοσφαιριστής που το εκτέλεσε παρατηρείται και το παιχνίδι
ξαναρχίζει µε έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα για την αµυνόµενη
οµάδα
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Παράβαση Γκολ Όχι Γκολ
Είσοδος 

επιτιθέμενου
Επανάληψη Έμμεσο

Είσοδος 
αμυνόμενου

Γκολ Επανάληψη

Παράβαση από 
τερματοφύλακα

Γκολ Επανάληψη + 
Κίτρινη

Η μπάλα κτυπιέται 
προς τα πίσω

Έμμεσο Έμμεσο 

Αντικανονική 
προσποίηση 

(προσποίηση αφού 
ο ποδοσφαιριστής 

ολοκληρώσει το 
τρέξιμό του προς τη 

μπάλα, ακριβώς 
πριν τη λακτίσει)

Έμμεσο + κίτρινη Έμμεσο + κίτρινη

Λάθος 
ποδοσφαιριστής 

εκτελεί

Έμμεσο + κίτρινη 
στον παραβάτη 
ποδοσφαιριστή 

Έμμεσο + κίτρινη 
στον παραβάτη 
ποδοσφαιριστή 

Ταυτόχρονη 
παράβαση από 

τερματοφύλακα και 
ποδοσφαιριστή που 

εκτελεί

Έμμεσο + κίτρινη 
στον ποδοσφαιριστή 

που εκτέλεσε το 
πέναλτι 

Επανάληψη + 
κίτρινη και στους 

δύο 
(τερματοφύλακα 
+ποδοσφαιριστή 
που το εκτέλεσε)

Αποτέλεσμα μετά από εκτέλεση πέναλτι
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ΚΑΝΟΝΑΣ 15 – Επαναφορά της µπάλας από την πλάγια γραµµή - (Πλάγιο)

Ένα πλάγιο καταλογίζεται, το οποίο εκτελεί αντίπαλος του ποδοσφαιριστή

που τελευταία άγγιξε τη µπάλα, όταν αυτή πέρασε ολόκληρη τη πλάγια

γραµµή είτε στο έδαφος, είτε στον αέρα.

Γκολ δεν σηµειώνεται απευθείας από πλάγιο.
C Εάν η µπάλα καταλήξει στο τέρµα των αντιπάλων, καταλογίζεται ένα

από τέρµατος λάκτισµα
C Εάν η µπάλα µπει στο τέρµα του ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε το

πλάγιο, καταλογίζεται κόρνερ.

1. Διαδικασία

Τη στιγµή που εκτελείται το πλάγιο, ο ποδοσφαιριστής που το εκτελεί,

πρέπει:
C να στέκεται όρθιος έχοντας µέτωπο προς τον αγωνιστικό χώρο
C να έχει µέρος του κάθε ποδιού πάνω στη πλάγια γραµµή ή πάνω στο

έδαφος έξω από τη πλάγια γραµµή
C να πετάξει τη µπάλα µε τα δυο του χέρια από πίσω και πάνω από το

κεφάλι, από το σηµείο όπου η µπάλα βγήκε από τον αγωνιστικό
χώρο.

Όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να στέκονται τουλάχιστον 2 µέτρα από το σηµείο

της πλάγιας γραµµής όπου εκτελείται το πλάγιο.

Η µπάλα είναι στο παιχνίδι όταν µπει στον αγωνιστικό χώρο. Εάν η µπάλα

αγγίξει το έδαφος πριν µπει στον αγωνιστικό χώρο, το πλάγιο

επαναλαµβάνεται από την ίδια οµάδα από το ίδιο σηµείο. Εάν το πλάγιο δεν

εκτελεστεί σωστά, αυτό επαναλαµβάνεται από την αντίπαλη οµάδα.

Εάν ένας ποδοσφαιριστής, ενώ εκτελεί σωστά το πλάγιο, πετά µε πρόθεση τη

µπάλα σε έναν αντίπαλο προκειµένου να παίξει πάλι τη µπάλα αλλά όχι µε

αδιάφορο, ούτε µε ριψοκίνδυνο τρόπο και χωρίς να χρησιµοποιήσει

υπερβολική δύναµη, ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Ο ποδοσφαιριστής, που εκτελεί το πλάγιο, δεν πρέπει να αγγίξει πάλι την

µπάλα µέχρι αυτή να αγγιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή.
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2. Παραβάσεις και ποινές

Εάν, αφού η µπάλα µπει στο παιχνίδι, ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το

πλάγιο αγγίξει πάλι τη µπάλα, πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή,

καταλογίζεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα. Αν ο ποδοσφαιριστής που

εκτελεί το πλάγιο διαπράξει παράβαση παιξίµατος της µπάλας µε το χέρι:

C καταλογίζεται άµεσο ελεύθερο λάκτισµα

C καταλογίζεται πέναλτι, αν η παράβαση συµβεί µέσα στην περιοχή

πέναλτι της οµάδας του ποδοσφαιριστή, που εκτελεί το πλάγιο, εκτός

αν αυτό το εκτέλεσε ο τερµατοφύλακας οπότε στην περίπτωση αυτή

καταλογίζεται έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα

Ένας αντίπαλος ο οποίος αντικανονικά παρενοχλεί αποσπώντας την

προσοχή του ποδοσφαιριστή ή τον εµποδίζει, όταν εκτελεί το πλάγιο

(συµπεριλαµβανοµένης της κίνησής του, πιο κοντά από τα δύο µέτρα από το

µέρος όπου το πλάγιο πρόκειται να εκτελεσθεί) παρατηρείται για

αντιαθλητική συµπεριφορά κι αν το πλάγιο έχει εκτελεστεί καταλογίζεται

έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα.

Για κάθε άλλη παράβαση του Κανόνα αυτού, το πλάγιο εκτελείται από

ποδοσφαιριστή της αντίπαλης οµάδας.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 16 - Από τέρµατος λάκτισµα

Ένα από τέρµατος λάκτισµα καταλογίζεται όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει τη
γραµµή τέρµατος, είτε στο έδαφος, είτε στον αέρα, έχοντας τελευταία αγγιχτεί
από ποδοσφαιριστή της επιτιθέµενης οµάδας και δεν σηµειώνεται γκολ.
Γκολ µπορεί να σηµειωθεί απευθείας από τέρµατος λάκτισµα, αλλά µόνον
εναντίον της αντίπαλης οµάδας· εάν η µπάλα εισέλθει κατευθείαν στο τέρµα του
ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε το από τέρµατος λάκτισµα, καταλογίζεται κόρνερ
για τους αντιπάλους.

1. Διαδικασία
C Η µπάλα πρέπει να είναι ακίνητη και λακτίζεται από οποιοδήποτε

σηµείο µέσα στη περιοχή τέρµατος από ποδοσφαιριστή της αµυνόµενης
οµάδας

C Η µπάλα είναι στο παιχνίδι όταν λακτιστεί και ξεκάθαρα κινείται
C Οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή πέναλτι µέχρι η

µπάλα να µπει στο παιχνίδι

2. Παραβάσεις και ποινές
Εάν, αφού η µπάλα µπει στο παιχνίδι, ο ποδοσφαιριστής που εκτέλεσε το από
τέρµατος λάκτισµα, αγγίξει (χωρίς να κάνει χρήση των χεριών του) πάλι τη
µπάλα, πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή, καταλογίζεται ένα έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα· εάν ο ίδιος ποδοσφαιριστής διαπράξει παράβαση παιξίµατος
της µπάλας µε το χέρι:

C καταλογίζεται άµεσο ελεύθερο λάκτισµα
C καταλογίζεται πέναλτι, εάν η παράβαση διαπράχθηκε µέσα στην

περιοχή πέναλτι του ποδοσφαιριστή, εκτός εάν το από τέρµατος λάκτισµα
κτύπησε ο τερµατοφύλακας οπότε στην περίπτωση αυτή καταλογίζεται
έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα

Εάν ένας αντίπαλος είναι µέσα στην περιοχή πέναλτι όταν εκτελείται το από
τέρµατος λάκτισµα επειδή δεν είχε χρόνο να βγει, τότε ο διαιτητής επιτρέπει τη
συνέχιση του παιχνιδιού. Εάν ένας αντίπαλος, ο οποίος είναι µέσα στη περιοχή
πέναλτι όταν εκτελείται το από τέρµατος λάκτισµα, ή εισέρχεται στην περιοχή
πέναλτι πριν η µπάλα µπει στο παιχνίδι, αγγίξει ή διεκδικήσει τη µπάλα πριν
αυτή να είναι στο παιχνίδι· το από τέρµατος λάκτισµα επαναλαµβάνεται.

Εάν ένας ποδοσφαιριστής µπει στην περιοχή πέναλτι πριν η µπάλα να είναι στο
παιχνίδι και κάνει φάουλ ή δεχθεί φάουλ από έναν αντίπαλο, το από τέρµατος
λάκτισµα επαναλαµβάνεται και ο παραβάτης µπορεί να παρατηρηθεί ή να
αποβληθεί ανάλογα µε την παράβαση.

Για κάθε άλλη παράβαση του Κανόνα αυτού το λάκτισµα επαναλαµβάνεται.
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ΚΑΝΟΝΑΣ 17 – Γωνιαίο λάκτισµα - (Κόρνερ)
Κόρνερ καταλογίζεται όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει τη γραµµή τέρµατος,
είτε στο έδαφος, είτε στον αέρα, αφού τελευταία την έχει ακουµπήσει
ποδοσφαιριστής της αµυνόµενης οµάδας και δεν έχει επιτευχθεί γκολ.
Γκολ µπορεί να επιτευχθεί, κατευθείαν από κόρνερ, αλλά µόνον κατά της
αντίπαλης οµάδας. Aν η µπάλα καταλήξει απευθείας στο τέρµα της οµάδας
του ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε το κόρνερ, καταλογίζεται νέο κόρνερ αλλά
για την αντίπαλη οµάδα.

1. Διαδικασία
C η µπάλα τοποθετείται σε εκείνη την περιοχή κόρνερ που είναι πιο

κοντά στο σηµείο από όπου η µπάλα πέρασε τη γραµµή τέρµατος
C η µπάλα πρέπει να είναι ακίνητη και λακτίζεται από ποδοσφαιριστή

της επιτιθέµενης οµάδας
C η µπάλα είναι στο παιχνίδι όταν λακτίζεται και ξεκάθαρα κινείται·

δεν είναι απαραίτητο να βγει έξω από την περιοχή κόρνερ
C το κοντάρι, µε τη σηµαία, του κόρνερ δεν πρέπει να µετακινείται (ή

να βγαίνει)
C οι αντίπαλοι πρέπει να παραµένουν τουλάχιστον 9,15 µέτρα από το

τόξο του κόρνερ µέχρι η µπάλα να είναι στο παιχνίδι

2. Παραβάσεις και ποινές
Εάν, αφού η µπάλα µπει στο παιχνίδι, ο ποδοσφαιριστής, που εκτέλεσε το
κόρνερ, αγγίξει πάλι τη µπάλα πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον
ποδοσφαιριστή, καταλογίζεται ένα έµµεσο ελεύθερο λάκτισµα· εάν όµως ο
ποδοσφαιριστής αυτός διαπράξει παράβαση παιξίµατος της µπάλας µε το
χέρι:

C καταλογίζεται ένα άµεσο ελεύθερο λάκτισµα
C καταλογίζεται πέναλτι εάν η παράβαση διαπραχθεί µέσα στη περιοχή

πέναλτι του ποδοσφαιριστή εκτός εάν το κόρνερ το εκτέλεσε ο
τερµατοφύλακας οπότε στην περίπτωση αυτή καταλογίζεται έµµεσο
ελεύθερο λάκτισµα

Αν ένας ποδοσφαιριστής, ενώ εκτελεί σωστά το κόρνερ, µε πρόθεση λακτίζει
τη µπάλα πάνω σε αντίπαλο προκειµένου να παίξει ξανά τη µπάλα, αλλά όχι
µε απρόσεκτο ή ριψοκίνδυνο τρόπο ή χρήση υπερβολικής δύναµης, ο
διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Για κάθε άλλη παράβαση του Κανόνα αυτού, το κόρνερ επαναλαµβάνεται.
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Πρωτόκολλο VAR

Πρωτόκολλο – αρχές, πρακτικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες

Το πρωτόκολλο VAR, όσο είναι δυνατόν, συµφωνεί µε τις αρχές και τη φιλοσοφία των
Κανόνων του Παιχνιδιού.

Η χρήση των Βίντεο Βοηθών Διαιτητή (ΒΒΔ) στο εξής VAR (Video Assistant Referee)
επιτρέπεται µόνον όπου η διοργανώτρια αρχή του αγώνα έχει εκπληρώσει όλες τις
απαιτήσεις του πρωτοκόλλου VAR και των ερµηνειών (όπως αποτυπώνονται στο
εγχειρίδιο του VAR) και έχει πάρει τη γραπτή άδεια από το Δ.Π.Σ. (IFAB) και τη
FIFA.

1. Κατευθυντήριες Αρχές

Η χρήση των VAR στους αγώνες βασίζεται σε έναν αριθµό κατευθυντήριων αρχών και
όλες πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε αγώνα όπου χρησιµοποιούνται VARs.

1. Ο VAR είναι ένας αξιωµατούχος αγώνα, µε ανεξάρτητη πρόσβαση στα
τηλεοπτικά πλάνα βίντεο του κάθε αγώνα, ο οποίος µπορεί να βοηθά τον
διαιτητή µόνο σε περίπτωση ενός «ξεκάθαρου και προφανούς λάθους» ή
«σοβαρού γεγονότος που διέφυγε της προσοχής», σε σχέση µε:

1. Γκολ / όχι γκολ
2. Πέναλτι / όχι πέναλτι
3. Απευθείας κόκκινη κάρτα (ΟΧΙ δεύτερη κίτρινη κάρτα- παρατήρηση)
4. Λανθασµένη αναγνώριση (όταν ο διαιτητής παρατηρεί ή αποβάλλει λάθος
ποδοσφαιριστή από τη σφάλλουσα οµάδα).

2. Ο διαιτητής πρέπει πάντα να παίρνει µια απόφαση, δηλ. ο διαιτητής δεν
επιτρέπεται να ΜΗΝ έχει αποφασίσει (για κάτι) και µετά να χρησιµοποιεί το
VAR για να πάρει την απόφαση. Μια απόφαση, για συνέχεια του αγώνα µετά
από µια πιθανολογούµενη παράβαση, µπορεί να ελεγχθεί µέσω της
ανασκόπησης της φάσης.

3. Η αρχική απόφαση που παίρνει ο διαιτητής δεν θα αλλάξει, εκτός αν η
«ανασκόπηση της φάσης» µέσω του βίντεο δείξει ότι η απόφαση ήταν ένα
«ξεκάθαρο και προφανές λάθος».

4. Μόνον ο διαιτητής µπορεί να προκαλέσει (ξεκινήσει) την «ανασκόπηση της
φάσης». Ο VAR (και οι άλλοι αξιωµατούχοι αγώνα) µπορούν µόνο να συστήσουν
στο διαιτητή να δει τη φάση.

5. Η τελική απόφαση λαµβάνεται πάντα από το διαιτητή, είτε αυτή βασίζεται στην
πληροφόρηση από τον VAR, είτε δει τη φάση µέσω βίντεο στην προσδιορισµένη
«πλησίον του αγωνιστικού χώρου» περιοχή (OFR- on field review)
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6. ΔΕΝ υπάρχει χρονικός περιορισµός για τη διαδικασία
ανασκόπησης/επανελέγχου, δεδοµένου ότι η ακρίβεια (για τη σωστή απόφαση) είναι
περισσότερο σηµαντική από την χρονική διάρκεια (για να παρθεί η απόφαση).

7. Οι ποδοσφαιριστές και οι αξιωµατούχοι των οµάδων δεν πρέπει να περικυκλώνουν
τον διαιτητή ή να προσπαθούν να τον επηρεάσουν αν µια απόφαση πρέπει να τύχει
ανασκόπησης, ή να επηρεάσουν τη διαδικασία ανασκόπησης ή την τελική απόφαση.

8. Ο διαιτητής πρέπει να παραµένει «ορατός» (να φαίνεται απ’ όλους) στη διάρκεια
«ανασκόπησης της φάσης» µέσω του βίντεο, για να εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα
(διαφάνεια).

9. Αν το παιχνίδι συνεχίζεται µετά από µια περίπτωση- που στη συνέχεια τυγχάνει
ανασκόπησης- η όποια πειθαρχική ενέργεια πάρθηκε/ απαιτήθηκε, στο χρονικό
διάστηµα ΜΕΤΑ από την περίπτωση αυτή, δεν ακυρώνεται ακόµα κι αν η αρχική
απόφαση άλλαξε (εκτός από µια παρατήρηση/ αποβολή για σταµάτηµα
υποσχόµενης επίθεσης ή για µια στέρηση προφανούς ευκαιρίας «DOGSO» ).

10. Αν το παιχνίδι είχε σταµατήσει και ξανάρχισε, ο διαιτητής δεν µπορεί να
επιχειρήσει «ανασκόπηση φάσης», εκτός αν ήταν περίπτωση µιας λανθασµένης
αναγνώρισης (ποδοσφαιριστή) ή µιας ενδεχόµενης παράβασης αποβολής σχετιζόµενη
µε βίαιη διαγωγή, φτύσιµο, δάγκωµα ή εξαιρετικά επιθετική ή σχετιζόµενη µε
προσβλητική (-ές) ή/ και υβριστική (-ές) χειρονοµία (-ες).

11. Η περίοδος του παιχνιδιού πριν και µετά από ένα γεγονός που µπορεί να
ανασκοπηθεί/επανελεγχθεί καθορίζεται από τους Κανόνες του Παιχνιδιού και το
πρωτόκολλο VAR.

12. Καθώς ο VAR θα «ελέγχει» αυτόµατα κάθε περίπτωση/ απόφαση, δεν υπάρχει
ανάγκη οι προπονητές ή οι ποδοσφαιριστές να ζητούν να γίνει ανασκόπηση της
φάσης.

2. Αποφάσεις του αγώνα/ γεγονότα που αλλάζουν µετά από Ανασκόπηση
φάσεων.

Ο διαιτητής µπορεί να δεχτεί βοήθεια από τον VAR µόνο σε ότι σχετίζεται µε 4
κατηγορίες αποφάσεων/ γεγονότων αγώνα που αλλάζουν (µέσω της διαδικασίας
VAR). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο VAR χρησιµοποιείται µόνον αφού ο διαιτητής
έχει πάρει απόφαση (πρώτη/ αρχική- περιλαµβανοµένης κι αυτής της συνέχισης του
παιχνιδιού), ή αν ένα σοβαρό γεγονός δεν έγινε αντιληπτό/ δεν το είδαν οι
αξιωµατούχοι αγώνα.

Η αρχική απόφαση του διαιτητή δεν θα αλλάξει εκτός αν υπήρξε ένα «ξεκάθαρο και
προφανές λάθος» (αυτό περιλαµβάνει κάθε απόφαση που λήφθηκε από το διαιτητή
βασιζόµενη σε πληροφόρηση από έναν άλλο αξιωµατούχο αγώνα, π.χ. offside).
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α. Γκολ / όχι γκολ
Cπαράβαση της επιτιθέµενης οµάδας κατά τη δηµιουργία της φάσης µέχρι ή
κατά την επίτευξη γκολ (παίξιµο µε το χέρι, φάουλ, οφσάιντ, κ.λπ.)

Cµπάλας εκτός παιχνιδιού πριν το γκολ
Cαποφάσεων γκολ/ όχι γκολ
Cπαράβαση από τον τερµατοφύλακα και/ή τον ποδοσφαιριστή που εκτελεί
κατά την εκτέλεση ενός λακτίσµατος πέναλτι ή µη τήρηση της απόστασης
από έναν επιτιθέµενο ή αµυνόµενο ο οποίος παρεµβαίνει άµεσα στο παιχνίδι
εάν το λάκτισµα πέναλτι αποκρουστεί από το δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι ή
τον τερµατοφύλακα

β. Πέναλτι / όχι πέναλτι
Cπαράβαση από την επιτιθέµενη οµάδα πριν την εξέλιξη της φάσης σε φάση
πέναλτι (παίξιµο µε το χέρι, φάουλ, οφσάιντ, κ.λπ.)

Cη µπάλα έξω από το παιχνίδι πριν το γεγονός
C θέση (σηµείο) της παράβασης (µέσα ή έξω από την περιοχή πέναλτι)
Cπέναλτι που καταλογίσθηκε λανθασµένα
Cπαράβαση πέναλτι που δεν καταλογίσθηκε/τιµωρήθηκε

γ. Απευθείας κόκκινες κάρτες (ΟΧΙ δεύτερη κίτρινη κάρτα/ παρατήρηση)
C “DOGSO” Στέρηση προφανούς ευκαιρίας για γκολ (ειδικά το σηµείο της
παράβασης και οι θέσεις των άλλων ποδοσφαιριστών)

C σοβαρό επικίνδυνο παίξιµο (ή ριψοκίνδυνο µαρκάρισµα)
C βίαιη διαγωγή, δάγκωµα ή φτύσιµο κατά άλλου προσώπου
C χρήση επιθετικών, προσβλητικών ή υβριστικών χειρονοµιών

δ. Λανθασµένη αναγνώριση (κόκκινη ή κίτρινη κάρτα)
Αν ο διαιτητής τιµωρήσει µια παράβαση και κατόπιν δείξει κίτρινη ή κόκκινη
κάρτα σε λάθος ποδοσφαιριστή της σφάλλουσας οµάδας (αντί αυτού που
πραγµατικά έπρεπε να τη δεχτεί), η ταυτότητα του παραβάτη µπορεί να
ανασκοπηθεί/ επανελεγχθεί. Η παραβατική όµως ενέργεια, αυτή καθαυτή, δεν
µπορεί να ανασκοπηθεί/επανεξετασθεί, εκτός αν σχετίζεται µε γκολ, περίπτωση
πέναλτι ή απευθείας κόκκινη κάρτα.

Πρακτικές λεπτοµέρειες

Χρήση των VARs κατά τη διάρκεια ενός αγώνα προϋποθέτει τις παρακάτω συµφωνίες
(δεσµεύσεις):
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Οι κατηγορίες απόφασης/ γεγονότος που µπορούν να
ανασκοπηθούν/επανελεγχθούν, σε περίπτωση ενδεχόµενου «ξεκάθαρου και
προφανούς λάθους» ή µιας «σοβαρής περίπτωσης που ξέφυγε», είναι:



C Μόνο εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα επιτρέπεται να εισέρχονται στο VOR ή να
επικοινωνούν µε τους VAR / AVAR / RO κατά τη διάρκεια του αγώνα

C Ο VAR έχει ανεξάρτητη (ξεχωριστή) πρόσβαση, και στον έλεγχο του replay, και σε
όλα τα πλάνα του υλικού από την τηλεοπτική µετάδοση

C Ο VAR είναι συνδεδεµένος µε το σύστηµα επικοινωνίας που χρησιµοποιείται από
τους αξιωµατούχους αγώνα και µπορεί να ακούσει όλα όσα λένε. Ο VAR µπορεί
ΜΟΝΟ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ στο διαιτητή πατώντας ένα κουµπί (για να αποφευχθεί ο
αποπροσανατολισµός του διαιτητή µε συνοµιλίες στο VOR).

C Αν ο VAR είναι απασχοληµένος µε έναν «έλεγχο» ή µια «ανασκόπηση φάσης», ο
AVAR µπορεί να µιλήσει στο διαιτητή ΕΙΔΙΚΑ ΑΝ ο αγώνας χρειάζεται να
σταµατήσει ή για να εξασφαλίσει ότι δεν θα ξαναρχίσει

C Αν ο διαιτητής αποφασίσει να δει το υλικό της επανάληψης, ο VAR θα επιλέξει την
καλύτερη γωνία / ταχύτητα επανάληψης. Ο διαιτητής µπορεί να απαιτήσει άλλη
(ες) / πρόσθετη (-ες) γωνία (-ες) / ταχύτητα (-ες)

Διαδικασίες

Αρχική (πρώτη) απόφαση

C Ο διαιτητής και οι άλλοι αξιωµατούχοι αγώνα ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ να πάρουν µια
αρχική απόφαση (συµπεριλαµβανοµένης κάθε πειθαρχικής ποινής) σαν να ΜΗΝ
υπήρχε VAR (εξαιρείται όταν ένα γεγονός «διέφυγε» της προσοχής)

C Ο διαιτητής και οι άλλοι αξιωµατούχοι αγώνα ΔΕΝ επιτρέπεται να ΜΗΝ πάρουν
απόφαση, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε «αδύναµη/ αναποφάσιστη» διεύθυνση
αγώνα, σε πάρα πολλές «ανασκοπήσεις» και σε σηµαντικά προβλήµατα, αν υπάρξει
µια τεχνική βλάβη

C Ο διαιτητής είναι το µόνο πρόσωπο που µπορεί να πάρει την ΤΕΛΙΚΗ απόφαση. Ο
VAR έχει το ίδιο κύρος όπως και οι άλλοι αξιωµατούχοι αγώνα και µπορεί ΜΟΝΟ
να βοηθήσει το διαιτητή

C Η καθυστέρηση υπόδειξης της σηµαίας ή ενός σφυρίγµατος για µια παράβαση
είναι επιτρεπτή ΜΟΝΟ σε µια ξεκάθαρη επιθετική προσπάθεια, όταν ο
ποδοσφαιριστής είναι έτοιµος να επιτύχει γκολ ή τρέχει ξεκάθαρα µέσα στην /
προς την αντίπαλη περιοχή πέναλτι

C Αν ο βοηθός διαιτητής καθυστερήσει να δείξει (µε τη σηµαία) µια παράβαση,
αυτός πρέπει να σηκώσει τη σηµαία του αν η επιτιθέµενη οµάδα σηµειώσει τέρµα,
κερδίσει λάκτισµα πέναλτι, ελεύθερο λάκτισµα, λάκτισµα κόρνερ ή πλάγιο, ή
διατηρήσει την κατοχή της µπάλας µετά τη λήξη της αρχικής επίθεσης. Σε όλες τις
περιπτώσεις, ο βοηθός διαιτητής πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον θα υψώσει τη
σηµαία, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του παιχνιδιού
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C Ο VAR βλέπει τον αγώνα στο δωµάτιο χειρισµού βίντεο (VOR) βοηθούµενος από
ένα Βοηθό του VAR (AVAR) και έναν τεχνικό χειριστή επαναλήψεων (RO)

C Αναλόγως µε τον αριθµό των καµερών και τις γωνίες λήψης (κι άλλα στοιχεία),
µπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από έναν AVAR ή RO



Έλεγχος

C Ο VAR αυτόµατα «ελέγχει» το πλάνο της τηλεοπτικής κάµερας για κάθε πιθανό
σκοράρισµα ή επιτευχθέν γκολ, πέναλτι ή απόφαση/ γεγονός µε απευθείας
κόκκινη κάρτα, ή µιας περίπτωσης λανθασµένης ταυτοποίησης, χρησιµοποιώντας
διαφορετικές γωνίες λήψης και ταχύτητες επανάληψης

C Ο VAR µπορεί να «ελέγξει» το (τηλεοπτικό) υλικό σε κανονική ταχύτητα ή/ και σε
αργή κίνηση, αλλά γενικότερα, οι επαναλήψεις σε αργή κίνηση θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται για γεγονότα όπως για παράδειγµα το σηµείο της παράβασης/
του ποδοσφαιριστή, το σηµείο της επαφής σε σωµατικές παραβάσεις και για
παίξιµο της µπάλας µε το χέρι, για τις περιπτώσεις που η µπάλα είναι έξω από το
παιχνίδι (συµπεριλαµβανοµένου του γκολ/ όχι γκολ). Η κανονική ταχύτητα θα
πρέπει να χρησιµοποιείται για την «ένταση» µιας παράβασης ή για να κριθεί
(αποφασισθεί) αν ήταν παράβαση παιξίµατος της µπάλας µε το χέρι.

C Αν ο «έλεγχος» δεν «αποδείξει» ένα «ξεκάθαρο και προφανές λάθος» ή «ένα
περιστατικό που ξέφυγε», δεν υπάρχει συνήθως ανάγκη για τον VAR να
επικοινωνήσει µε το διαιτητή – αυτό είναι ένας «σιωπηλός έλεγχος». Εν τούτοις,
κάποιες φορές, αν ο VAR επιβεβαιώσει ότι δεν συνέβη ένα «ξεκάθαρο και
προφανές λάθος» ή «σοβαρό χαµένο συµβάν», αυτό βοηθά τον διαιτητή/ βοηθό
διαιτητή να διαχειριστεί τους ποδοσφαιριστές / τον αγώνα.

C Αν η επανέναρξη του αγώνα πρέπει να καθυστερήσει για έναν «έλεγχο», ο διαιτητής
θα κάνει σήµα κρατώντας ξεκάθαρα ένα δάκτυλο στο ακουστικό /
ενδοεπικοινωνία και εκτείνοντας το άλλο χέρι / βραχίονα. Αυτό το σήµα πρέπει να
παραµένει (διατηρείται) µέχρι ο «έλεγχος» να ολοκληρωθεί, καθώς αυτό (το σήµα)
ανακοινώνει ότι ο διαιτητής λαµβάνει ενηµέρωση (που µπορεί να είναι από τον
VAR ή άλλον αξιωµατούχο αγώνα)

C Αν ο «έλεγχος» αποδείξει ένα πιθανό «ξεκάθαρο και προφανές λάθος» ή «σοβαρό
χαµένο συµβάν», ο VAR θα επικοινωνήσει αυτήν την πληροφορία (αλλά ΟΧΙ την
απόφαση που πρέπει να ληφθεί) στο διαιτητή, ο οποίος κατόπιν θα αποφασίσει αν
θα προκαλέσει ή όχι µια «ανασκόπηση φάσης».

Ανασκόπηση φάσης

C Ο διαιτητής µπορεί να προκαλέσει µια «ανασκόπηση φάσης» για ένα ενδεχόµενο
«ξεκάθαρο και προφανές λάθος» ή για ένα «σοβαρό γεγονός που διέφυγε της
προσοχής», όταν:

Ø ο VAR (ή ένας άλλος αξιωµατούχος αγώνα) προτείνει µια «ανασκόπηση
φάσης»

Ø ο διαιτητής υποψιάζεται ότι κάτι σοβαρό έχει «ξεφύγει»

C Αν το παιχνίδι έχει ήδη σταµατήσει, ο διαιτητής καθυστερεί την επανέναρξη
C Αν δεν έχει σταµατήσει, ο διαιτητής σταµατά το παιχνίδι όταν η µπάλα στη

συνέχεια βρεθεί σε µια ουδέτερη ζώνη / κατάσταση (συνήθως όταν καµιά από τις
δύο οµάδες δεν βρίσκεται σε επιθετική κίνηση)
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C Και στις δύο περιπτώσεις, ο διαιτητής πρέπει να δείξει ότι µια «ανασκόπηση
φάσης» θα λάβει χώρα, µε το να σχηµατίσει µε ξεκάθαρο τρόπο το «σήµα
τηλεοπτικής οθόνης» (σχηµατισµός µιας οθόνης)

C Ο VAR περιγράφει στο διαιτητή τι µπορεί να δει στα τηλεοπτικά replay(s), αλλά
(δεν του λέει) την τελική απόφαση που πρέπει να ληφθεί, και ο διαιτητής
κατόπιν:
Ø παίρνει την τελική απόφαση βασιζόµενος στη ΔΙΚΗ ΤΟΥ προσωπική

αντίληψη (θεώρηση) και στην πληροφόρηση από τον VAR, και, ΟΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ κατάλληλο, από την ενηµέρωση από άλλους αξιωµατούχους αγώνες
– όπου ο VAR- κάνει µόνο ανασκόπηση της φάσης ή

Ø πηγαίνει στην «πλησίον του αγωνιστικού χώρου» (OFR) περιοχή
ανασκόπησης φάσεων διαιτητή για να δει την επανάληψη της φάσης πριν
πάρει την τελική απόφαση. Οι άλλοι αξιωµατούχοι αγώνα δεν θα προβούν
σε ανασκόπηση πλάνων, εκτός αν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, τους ζητηθεί
από το διαιτητή.

F Στο τέλος και των δύο διαδικασιών ανασκόπησης φάσεων, ο διαιτητής πρέπει να
δείξει ΞΑΝΑ το «σήµα οθόνης TV» κι ακολουθεί αµέσως η τελική του απόφαση

C Σε αποφάσεις που στηρίζονται σε πραγµατικά γεγονότα, όπως για παράδειγµα το
σηµείο παράβασης ή τον ποδοσφαιριστή (offside), το σηµείο της επαφής (χέρι/
φάουλ), πού έγινε (µέσα ή έξω από την περιοχή πέναλτι), µπάλα έξω από το
παιχνίδι κλπ, µια προσωπική ανασκόπηση από τον VAR είναι συνήθως
κατάλληλη, αλλά µια «ανασκόπηση πλησίον του αγωνιστικού χώρου» (OFR)
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τέτοιες (απτές) αποφάσεις, αν αυτό θα βοηθήσει
στη διαχείριση ποδοσφαιριστών / αγώνα ή να «προσφέρει κατάλληλα» (ο
διαιτητής) την απόφαση του (π.χ. µια σηµαντική απόφαση που κρίνει το
αποτέλεσµα, προς το τέλος του αγώνα)

C Για υποκειµενικές αποφάσεις, όταν για παράδειγµα αφορά την ένταση της
παράβασης φάουλ, τον επηρεασµό/ παρέµβαση σε περιπτώσεις offside, το
παίξιµο της µπάλας µε το χέρι (σηµείο, πρόθεση κλπ) µια «ανασκόπηση πλησίον
του αγωνιστικού χώρου», από τον διαιτητή» (OFR) είναι συχνά η κατάλληλη λύση

C Ο διαιτητής µπορεί να απαιτήσει λήψεις επαναλήψεων από διαφορετικές γωνίες/
ταχύτητες, αλλά, γενικώς, επαναλήψεις σε αργή κίνηση θα πρέπει να
χρησιµοποιούνται ΜΟΝΟ για περιπτώσεις όπως για παράδειγµα το σηµείο
παράβασης/ ποδοσφαιριστή, το σηµείο επαφής για σωµατικές παραβάσεις και
παίξιµο της µπάλας µε τα χέρια, αν η µπάλα είναι έξω από το παιχνίδι
(συµπεριλαµβανοµένου γκολ/ όχι γκολ), ενώ η κανονική ταχύτητα θα πρέπει να
χρησιµοποιείται στην «ένταση» µιας παράβασης ή για να αποφασίσει (ο
διαιτητής) αν ήταν παράβαση παιξίµατος της µπάλας µε το χέρι.

C Για αποφάσεις/ γεγονότα σχετικά µε γκολ, πέναλτι/ όχι πέναλτι και κόκκινες
κάρτες για DOGSO (στέρηση προφανούς ευκαιρίας επίτευξης γκολ), µπορεί να
κριθεί απαραίτητο να προβεί σε ανασκόπηση της επιθετικής ενέργειας που
οδήγησε απευθείας στην απόφαση/ γεγονός. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει το
πώς η επιτιθέµενη οµάδα απέκτησε την κατοχή της µπάλας στο ανοικτό παιχνίδι.
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C Οι Κανόνες του παιχνιδιού δεν επιτρέπουν οι αποφάσεις επανέναρξης του
παιχνιδιού (κόρνερ, πλάγιες επαναφορές κλπ) να αλλάζουν εφόσον το παιχνίδι
ΕΙΧΕ ΞΑΝΑΡΧΙΣΕΙ, έτσι δεν µπορούν να ανασκοπηθούν.

C Αν το παιχνίδι έχει σταµατήσει κι επαναρχίσει, ο διαιτητής µπορεί να κάνει
«ανασκόπηση της φάσης» και να επιβάλει κατάλληλη πειθαρχική ποινή ΜΟΝΟ σε
περίπτωση λανθασµένης ταυτοποίησης ποδοσφαιριστή ή για ενδεχόµενη
παράβαση αποβολής που σχετίζεται µε βίαιη διαγωγή, φτύσιµο, δάγκωµα ή
υπερβολικά επιθετική, προσβλητική ή / και υβριστική χειρονοµία (-ες)

C Η διαδικασία ανασκόπησης φάσης θα πρέπει να ολοκληρώνεται, όσο επαρκώς
είναι δυνατόν, αλλά η ακρίβεια της τελικής απόφασης είναι περισσότερο
σηµαντική από τον χρόνο (ολοκλήρωσης). Για τον λόγο αυτόν και επειδή κάποιες
καταστάσεις είναι πολύπλοκες (σύνθετες), µε αρκετές ανασκοπήσεις και ελέγχους
για αποφάσεις / γεγονότα, ΔΕΝ υπάρχει περιορισµός χρόνου για τη διαδικασία
ανασκόπησης

Τελική απόφαση

C Όταν η διαδικασία ανασκόπησης φάσης ολοκληρωθεί, ο διαιτητής πρέπει να
δείξει «το σήµα οθόνης TV» και να µεταφέρει την τελική απόφαση στο παιχνίδι

C Ο διαιτητής κατόπιν θα πάρει/ αλλάξει/ ανακαλέσει κάθε πειθαρχική ενέργεια
(όπου είναι απαραίτητο) και θα ξαναρχίσει το παιχνίδι σύµφωνα µε τους Κανόνες
του παιχνιδιού

Ποδοσφαιριστές, αναπληρωµατικοί και αξιωµατούχοι οµάδας

C Καθώς ο VAR θα «ελέγχει» αυτόµατα κάθε περίπτωση/ γεγονός, δεν είναι
αναγκαίο για τους προπονητές ή τους ποδοσφαιριστές να απαιτούν έναν «έλεγχο»
ή µια «ανασκόπηση φάσης»

C Οι ποδοσφαιριστές, οι αναπληρωµατικοί και οι αξιωµατούχοι οµάδων δεν πρέπει
να προσπαθούν να επηρεάσουν ή να παρέµβουν στη διαδικασία ανασκόπησης
φάσης, περιλαµβανοµένης ακόµη και της ανακοίνωσης της τελικής απόφασης

C Κατά τη διάρκεια «ανασκόπησης φάσης», οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να
παραµείνουν µέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οι αναπληρωµατικοί και οι
αξιωµατούχοι οµάδων θα πρέπει να παραµένουν έξω από τον αγωνιστικό χώρο

C Ένας ποδοσφαιριστής / αναπληρωµατικός / αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής /
αξιωµατούχος οµάδας ο οποίος επίµονα δείχνει το «σήµα οθόνης TV» ή
εισέρχεται στο χώρο ανασκόπησης φάσεων του διαιτητή (RRA) θα παρατηρείται µε
κίτρινη κάρτα

C Ένας ποδοσφαιριστής / αναπληρωµατικός/ αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής/
αξιωµατούχος οµάδας που µπαίνει στο δωµάτιο χειρισµού µηχανηµάτων βίντεο
(VRO) θα αποβάλλεται.
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Εγκυρότητα αγώνα

Κατ’ αρχήν ένας αγώνας δεν είναι άκυρος εξ αιτίας :

C Μιας ή πολλών δυσλειτουργιών της τεχνολογίας VAR (όπως και στην τεχνολογία 
γραµµής τέρµατος GLT)

C λανθασµένων αποφάσεων µε την παρέµβαση του VAR (καθώς ο VAR είναι 
αξιωµατούχος αγώνα)

C απόφασης (-εων) για την µη ανασκόπηση φάσης / γεγονότος
C ανασκόπηση σε µη συµβατή για ανασκόπηση φάσης περίπτωση /απόφαση
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Συντακτικές αλλαγές 
Έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά από συντακτικές αλλαγές ώστε το λεξιλόγιο και η σειρά των 
κειμένων να έχουν μεγαλύτερη συνέπεια και λογική. Κάποια κείμενα έχουν διαγραφεί καθώς 
δεν είναι πλέον σχετικά. Οι βασικές μεταβολές σημειώνονται με υπογράμμιση. Οι πιο 
σημαντικές μεταβολές είναι οι ακόλουθες:  
 
Τροποποιημένο κείμενο (σε αρκετούς Κανόνες) 
• Οι αναφορές σε παίξιμο της μπάλας "με πρόθεση" έχουν αλλάξει ως "παράπτωμα για 

παίξιμο της μπάλας με το χέρι" 
 

Διαγραμμένο κείμενο 
 
Κανόνας 4 
• Η αναφορά στη μεταβατική περίοδο για το επαγγελματικό πρότυπο των συστημάτων 

ηλεκτρονικής απόδοσης & παρακολούθησης (EPTS) το οποίο δεν ισχύει πια 
 
Κανόνας 5 
• Η αναφορά στους λόγους για την εισαγωγή του σήματος "με το ένα χέρι" για την 

υπόδειξη των περιπτώσεων που υπάρχει πλεονέκτημα 
 
Κανόνας 16 
• Η αναφορά στην επανάληψη του από τέρματος λακτίσματος εάν υπάρχει άγγιγμα πριν η 

μπάλα βγει από την περιοχή του πέναλτι 
 
Επαναφορά κειμένων 
Κανόνας 1 
Η τελευταία πρόταση της παραγράφου που αναφέρεται σε "λογότυπα και εμβλήματα" έχει επανέλθει 
στην αγγλική έκδοση 
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        Κανόνας 3 – Οι ποδοσφαιριστές 
3. Διαδικασία αντικατάστασης 
Τροποποιημένο κείμενο 

Προκειμένου να αντικατασταθεί ένας τακτικός ποδοσφαιριστής με έναν αναπληρωματικό, 
πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα: 
• (…) 
• ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται: 

• παίρνει την άδεια του διαιτητή για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, εκτός 
αν βρίσκεται ήδη εκτός αγωνιστικού χώρου, και πρέπει να αποχωρήσει από το 
πλησιέστερο σημείο στη γραμμή του ορίου εκτός αν ο διαιτητής υποδείξει ότι ο 
ποδοσφαιριστής πρέπει να αποχωρήσει απευθείας και άμεσα από τη διχοτόμο 
γραμμή ή άλλο σημείο (π.χ. για λόγους ασφάλειας ή λόγω τραυματισμού) 

• ο ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται δεν είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει από 
τη διχοτόμο γραμμή και πρέπει να πάει απευθείας στην τεχνική περιοχή ή τα 
αποδυτήρια και δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει πλέον στον αγώνα, εκτός των 
περιπτώσεων όπου επιτρέπεται η επιστροφή στον αγώνα ποδοσφαιριστών που 
αντικαταστάθηκαν 

• εάν ένας τακτικός ποδοσφαιριστής ο οποίος πρόκειται να αντικατασταθεί αρνηθεί να 
αποχωρήσει, το παιχνίδι συνεχίζεται 

 

Επεξήγηση 
Προκειμένου ένας ποδοσφαιριστής που αντικαθίσταται να μην καθυστερεί κινούμενος αργά 
προς τη διχοτόμο γραμμή (κάτι που δεν αποτελεί απαίτηση του Κανόνα), τότε πρέπει να 
αποχωρήσει από το κοντινότερο σημείο (όπως ισχύει και για τις περιπτώσεις τραυματισμού), 
εκτός αν υποδειχθεί διαφορετικά από τον διαιτητή, π.χ. εάν ο ποδοσφαιριστής μπορεί να 
αποχωρήσει γρήγορα από τη διχοτόμο γραμμή, υπάρχει ζήτημα ασφάλειας ή ο 
ποδοσφαιριστής αποχωρεί σε φορείο. Ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πάει άμεσα στην τεχνική 
περιοχή ή τα αποδυτήρια για να αποφύγει προβλήματα με τους αναπληρωματικούς, τους 
θεατές ή τους αξιωματούχους αγώνα. Ένας ποδοσφαιριστής που παραβιάζει το πνεύμα του 
Κανόνα αυτού, θα πρέπει να τιμωρείται για αντιαθλητική συμπεριφορά ήτοι καθυστέρηση 
της επανέναρξης του παιχνιδιού. 
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         Κανόνας 4 – Ο Εξοπλισμός των Ποδοσφαιριστών 
3. Χρώματα 
Πρόσθετο κείμενο 
 

Τα εσωτερικά ρούχα πρέπει να: 
• είναι μονόχρωμα στο ίδιο χρώμα με το βασικό χρώμα του μανικιού της φανέλας ή 
• έχουν ένα μοτίβο ή χρώματα που αναπαριστούν επακριβώς το χρώμα του μανικιού 

της φανέλας 
 

Επεξήγηση 
Οι κατασκευαστές πλέον φτιάχνουν εσωτερικά ρούχα με μοτίβο των οποίων τα μανίκια είναι 
ίδια με το μανίκι της βασικής φανέλας. Θα πρέπει να επιτρέπονται καθώς βοηθούν τη λήψη 
αποφάσεων των αξιωματούχων αγώνα. 
 
 
         Κανόνας 5 – Ο Διαιτητής 

2. Αποφάσεις του διαιτητή 
Τροποποιημένο κείμενο 

Ο διαιτητής δεν επιτρέπεται να αλλάξει μια απόφαση για επανέναρξη αντιλαμβανόμενος ότι 
είναι εσφαλμένη ή μετά από συμβουλή ενός άλλου αξιωματούχου του αγώνα, εφόσον το 
παιχνίδι ξεκίνησε εκ νέου ή ο διαιτητής έδωσε το σήμα για τη λήξη του πρώτου ή του 
δεύτερου ημιχρόνου (συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων) και αποχώρησε από τον 
αγωνιστικό χώρο ή  

έληξε διέκοψε τον αγώνα. Ωστόσο, αν στο τέλος του ημιχρόνου ο διαιτητής αποχωρήσει από 
τον αγωνιστικό χώρο και πάει στην περιοχή ανασκόπησης φάσεων (RRA) ή για να δώσει 
εντολή στους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, αυτό δεν τον εμποδίζει 
να αλλάξει μια απόφαση για ένα περιστατικό που συνέβη πριν τη λήξη του ημιχρόνου. 
Εκτός των όσων ορίζονται στον Κανόνα 12.3 και το πρωτόκολλο για το VAR, μια 
πειθαρχική κύρωση μπορεί να καταλογιστεί μόνο αφού έχει ξαναρχίσει το παιχνίδι εφόσον 
ένας άλλος αξιωματούχος αγώνα είχε εντοπίσει το παράπτωμα και είχε προσπαθήσει να 
ενημερώσει τον διαιτητή γι' αυτό πριν ξαναρχίσει το παιχνίδι. Η επανέναρξη που συνδέεται 
με την κύρωση, δεν ισχύει. 
 

 

Επεξήγηση 
• Η λέξη "έληξε" δεν μεταφράζεται εύκολα – η λέξη "διέκοψε" είναι καλύτερη 

• Εφόσον, στο τέλος ενός ημιχρόνου, ο διαιτητής πάει στην περιοχή ανασκόπησης φάσεων 
(RRA) ή πει στους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο, επιτρέπεται 
μια ανασκόπηση και μια απόφαση μπορεί να αλλάξει αν το παράπτωμα συνέβη πριν τη 
λήξη του ημιχρόνου 
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Επεξήγηση 
Είναι άδικο όταν ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το λάκτισμα χρειάζεται ιατρική 
αξιολόγηση/περίθαλψη και πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και δεν μπορεί 
να εκτελέσει το λάκτισμα από το σημείο του πέναλτι. 
 
 

         Κανόνας 7 – Η διάρκεια του αγώνα 
3. Υπολογισμός του χαμένου χρόνου 
Τροποποιημένο κείμενο 

Ο διαιτητής συνυπολογίζει για κάθε ημίχρονο όλο τον χρόνο που χάθηκε στο ημίχρονο 
εκείνο λόγω: 
(…) 
• διακοπών για λήψη υγρών (που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα λεπτό) ή άλλων 

ιατρικών λόγων που επιτρέπονται από τους κανόνες της διοργάνωσης 
• διακοπών για ιατρικούς λόγους, που επιτρέπονται από τους κανόνες της διοργάνωσης π.χ. 

διαλείμματα για τη λήψη υγρών (που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα λεπτό) και 
διαλείμματα για ανάκτηση δυνάμεων (ενενήντα δευτερόλεπτα με τρία λεπτά) 

 
 

Επεξήγηση 
Για λόγους ασφάλειας των ποδοσφαιριστών, οι κανόνες της διοργάνωσης μπορεί να 
επιτρέπουν, υπό συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία και υψηλές 
θερμοκρασίες), διαλείμματα για την ανάκτηση δυνάμεων (ενενήντα δευτερόλεπτα με τρία 
λεπτά) ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία του σώματος. Αυτά διαφέρουν από τα διαλείμματα 
για τη λήψη υγρών (μέχρι ένα λεπτό) τα οποία γίνονται για λόγους ενυδάτωσης. 
 

         Κανόνας 8 – Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού 
1. Εναρκτήριο λάκτισμα 
Διαδικασία 

Τροποποιημένο κείμενο 
• η ομάδα η οποία κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος, αποφασίζει σε ποιο τέρμα θα 

επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο ή κατά πόσο θα εκτελέσει το εναρκτήριο λάκτισμα 

• αναλόγως των παραπάνω, οι αντίπαλοί τους εκτελούν το εναρκτήριο λάκτισμα ή 
αποφασίζουν σε ποιο τέρμα θα επιτιθίτενται στο πρώτο ημίχρονο 

• η ομάδα που κερδίζει το στρίψιμο του νομίσματος αποφάσισε σε ποιο τέρμα θα επιτίθεται 
στο πρώτο ημίχρονο, εκτελεί το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη του δεύτερου 
ημιχρόνου 
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Επεξήγηση 
Οι πρόσφατες μεταβολές στους Κανόνες έκαναν πιο δυναμικό το εναρκτήριο λάκτισμα (π.χ. 
μπορεί να σημειωθεί τέρμα απευθείας από το εναρκτήριο λάκτισμα) έτσι οι αρχηγοί που 
κερδίζουν το στρίψιμο του νομίσματος συχνά ζητάνε να εκτελέσουν το εναρκτήριο λάκτισμα. 
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2. Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 
Τροποποιημένο κείμενο 

Έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα καταλογίζεται όταν ο τερματοφύλακας, μέσα στην περιοχή 
πέναλτι της ομάδας του, διαπράττει ένα από τα ακόλουθα παραπτώματα: 
• ελέγχει την μπάλα με το χέρι τα χέρια/τον βραχίονα για περισσότερα από έξι 

δευτερόλεπτα πριν την διώξει από την κατοχή του 
• αγγίξει την μπάλα με το χέρι τα χέρια /τον βραχίονα αφού την έχει διώξει από την κατοχή 

του και δεν την έχει αγγίξει πριν άλλος ποδοσφαιριστής 
• αγγίξει την μπάλα με το χέρι/τον βραχίονα, εκτός εάν ο τερματοφύλακας έχει ξεκάθαρα 

λακτίσει ή αποπειραθεί να λακτίσει την μπάλα ώστε να την απελευθερώσει στο παιχνίδι, 
αφού: 
• λακτίστηκε με πρόθεση προς τον τερματοφύλακα από έναν συμπαίκτη 
• την υποδέχθηκε απευθείας από μια επαναφορά από τα πλάγια από έναν συμπαίκτη. 

 

Επεξήγηση 
• Η προσθήκη του "βραχίονα" είναι συνεπής με άλλα σημεία του Κανόνα που αφορούν στο 

παίξιμο της μπάλας με το χέρι. 
• Όταν ο τερματοφύλακας ξεκάθαρα λακτίζει ή προσπαθεί να λακτίσει την μπάλα για να 

παίξει, αυτό δεν δείχνει πρόθεση να χειριστεί την μπάλα με το χέρι ως εκ τούτου, εφόσον 
η προσπάθεια "απόκρουσης" ήταν ανεπιτυχής, ο τερματοφύλακας μπορεί τότε να παίξει 
την μπάλα με το χέρι χωρίς να έχει διαπράξει παράπτωμα. 

 

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου 
Τροποποιημένο κείμενο 

Αν πριν την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο στην έναρξη του αγώνα, ένας ποδοσφαιριστής ή 
ένας αξιωματούχος ομάδας διαπράξει ένα παράπτωμα που τιμωρείται με αποβολή, ο 
διαιτητής έχει την εξουσία να μην επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή ή στον αξιωματούχο 
ομάδας να συμμετάσχουν στον αγώνα (βλέπε Κανόνα 3 παρ. 6). Ο διαιτητής θα αναφέρει 
οποιαδήποτε άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά. 
Ένας ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος ομάδας που διαπράττει ένα παράπτωμα που 
τιμωρείται με κίτρινη ή κόκκινη κάρτα, είτε εντός είτε εκτός αγωνιστικού χώρου, ενάντια σε 
αντίπαλο, συμπαίκτη, αξιωματούχο αγώνα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή στους 
Κανόνες του Παιχνιδιού, τιμωρείται πειθαρχικά ανάλογα με το παράπτωμα. 
(…) 
Μόνον ποδοσφαιριστής, αναπληρωματικός, αντικατασταθεί ποδοσφαιριστής ή αξιωματούχος 
ομάδας μπορούν να δεχθούν κόκκινη ή κίτρινη κάρτα. 
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Επεξήγηση 
Οι αξιωματούχοι ομάδας μπορούν πλέον να δέχονται κίτρινες ή κόκκινες κάρτες (βλ. Κανόνα 
5). 
 

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου 
Καθυστέρηση της επανέναρξης του παιχνιδιού προκειμένου να δειχθεί μια κάρτα 

Πρόσθετο κείμενο 
Όταν ο διαιτητής έχει αποφασίσει να παρατηρήσει ή να αποβάλει έναν ποδοσφαιριστή, το 
παιχνίδι δεν πρέπει να ξαναρχίσει μέχρι να δοθεί η ποινή, εκτός εάν η ομάδα που δεν 
υποπίπτει σε παράπτωμα εκτελέσει ένα γρήγορο ελεύθερο λάκτισμα, έχει ξεκάθαρη 
ευκαιρία για την επίτευξη τέρματος και ο διαιτητής δεν έχει ξεκινήσει τη διαδικασία 
πειθαρχικού ελέγχου. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται κατά την επόμενη διακοπή του 
παιχνιδιού. Εφόσον το παράπτωμα διέκοπτε μια προφανή ευκαιρία για επίτευξη τέρματος 
της αντίπαλης ομάδας, τότε ο ποδοσφαιριστής τιμωρείται με κίτρινη κάρτα. 
 

Επεξήγηση 
Περιστασιακά, μια επίθεση ανακόπτεται από παράπτωμα που τιμωρείται με κίτρινη ή 
κόκκινη κάρτα και η επιτιθέμενη ομάδα εκτελεί ένα γρήγορο ελεύθερο λάκτισμα το οποίο 
επανορθώνει τη "χαμένη" επίθεση. Είναι ξεκάθαρα "άδικο" όταν αυτή η "νέα" επίθεση 
διακόπτεται για να δειχθεί κίτρινη ή κόκκινη κάρτα. Ωστόσο, εάν ο διαιτητής έχει αποσπάσει 
την προσοχή της ομάδας που υπέπεσε στο παράπτωμα ξεκινώντας τη διαδικασία επίδειξης 
κίτρινης ή κόκκινης κάρτας, η εκτέλεση του γρήγορου ελεύθερου λακτίσματος δεν 
επιτρέπεται. Για ένα παράπτωμα παρεμπόδισης μιας προφανούς ευκαιρίας για την επίτευξη 
τέρματος, ο ποδοσφαιριστής θα παρατηρείται με κίτρινη κάρτα και όχι με κόκκινη κάρτα 
επειδή η επίθεση είχε ξαναξεκινήσει (όπως εφαρμόζεται το πλεονέκτημα για ένα παράπτωμα 
παρεμπόδισης μιας προφανούς ευκαιρίας για την επίτευξη τέρματος). 
 

3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου 
Πανηγυρισμός σε επίτευξη τέρματος 

Πρόσθετο κείμενο 
Ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να παρατηρείται με κίτρινη κάρτα, ακόμα και σε περίπτωση 
ακύρωσης ενός τέρματος, όταν: 
(…) 
 

Επεξήγηση 
Οι παρατηρήσεις με κίτρινη κάρτα για απρεπείς πανηγυρισμούς για την επίτευξη τέρματος 
ισχύουν ακόμα και όταν το τέρμα ακυρώνεται καθώς ο αντίκτυπος (ασφάλεια, εικόνα του 
παιχνιδιού, κ.λπ.) είναι ίδιος ως εάν το τέρμα να είχε κατακυρωθεί. 
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3. Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου 
Αξιωματούχοι της ομάδας  

Πρόσθετο κείμενο 
Μια νέα ενότητα – "Αξιωματούχοι ομάδας" – έχει προστεθεί όπου περιγράφονται τα 
συνήθη παραπτώματα για τα οποία μπορεί να δεχθεί παρατήρηση, κίτρινη κάρτα ή κόκκινη 
κάρτα ένας αξιωματούχος αγώνα. 
 

Επεξήγηση 
Η σωστή χρήση της κίτρινης και κόκκινης κάρτας για την απρεπή συμπεριφορά των 
αξιωματούχων ομάδας υποβοηθείται από την συμπερίληψη των βασικών παραπτωμάτων που 
τιμωρούνται με προειδοποίηση/κίτρινη κάρτα/κόκκινη κάρτα στους Κανόνες. 
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Επεξήγηση 
Το λάκτισμα ενός αντικειμένου σε κάποιον ή στην μπάλα τιμωρείται με τον ίδιο τρόπο με τον 
οποίο τιμωρείται η ρίψη ενός αντικειμένου. 

 
         Κανόνας 13 – Ελεύθερα λακτίσματα 

1. Τύποι ελεύθερων λακτισμάτων 
Σήμα για έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

Πρόσθετο κείμενο 
Ο διαιτητής σημειώνει ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σηκώνοντας τον βραχίονά του 
(τεντωμένο) πάνω από το κεφάλι του. Κρατά τον βραχίονά του σε αυτή τη θέση (ψηλά) 
μέχρι να εκτελεστεί το λάκτισμα και η μπάλα να αγγιχθεί από έναν άλλον ποδοσφαιριστή, || 
ή να βγει έξω από το παιχνίδι ή να είναι σαφές ότι δεν μπορεί να σημειωθεί απευθείας τέρμα. 

 

Επεξήγηση 
Πολλά έμμεσα ελεύθερα λακτίσματα βρίσκονται πολύ μακριά από το αντίπαλο τέρμα 
προκειμένου να σημειωθεί απευθείας τέρμα (π.χ. έμμεσα ελεύθερα λακτίσματα για οφσάιντ). 
Στις περιπτώσεις αυτές, ο διαιτητής πρέπει απλά να κρατάει τον βραχίονά του σε θέση μέχρι 
να εκτελεστεί το λάκτισμα καθώς δεν είναι εύκολο να τρέχει και ταυτόχρονα να διατηρεί τον 
βραχίονά του σε θέση. 

 
2. Διαδικασία 
Τροποποιημένο κείμενο 
• τα ελεύθερα λακτίσματα που αφορούν παραβάσεις από έναν ποδοσφαιριστή για είσοδο, 

επιστροφή ή εγκατάλειψη του αγωνιστικού χώρου, χωρίς την άδεια του διαιτητή, 
εκτελούνται από το σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής του παιχνιδιού. 
Ωστόσο εάν ένας ποδοσφαιριστής βγει από τον αγωνιστικό χώρο ως μέρος του παιχνιδιού 
(ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι) και διαπράξει μια παράβαση εκτός αγωνιστικού χώρου 
σε βάρος άλλου ποδοσφαιριστή, το παιχνίδι ξαναρχίζει με ελεύθερο λάκτισμα που 
εκτελείται πάνω στη γραμμή των ορίων στο πλησιέστερο σημείο από όπου συνέβη η 
παράβαση. (…) 

 

Επεξήγηση 
Τροποποίηση κειμένου ώστε να υπάρχει συνέπεια με άλλα σημεία των Κανόνων. 
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2. Διαδικασία 
Τροποποιημένο κείμενο 

Η μπάλα: 
• (…) 
• είναι στο παιχνίδι όταν λακτιστεί και ξεκάθαρα κινείται, εκτός εάν το ελεύθερο λάκτισμα 

είναι υπέρ της αμυνόμενης ομάδας και εκτελείται μέσα στην δική της περιοχή πέναλτι, 
οπότε η μπάλα είναι στο παιχνίδι, όταν λακτιστεί κατευθείαν έξω από την περιοχή 
πέναλτι 

 

Επεξήγηση 
Το πείραμα κατά το οποίο, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος από την 
αμυνόμενη ομάδα, η μπάλα είναι στο παιχνίδι όταν λακτιστεί και δεν πρέπει να βγει από την 
περιοχή του πέναλτι, έχει οδηγήσει στην πιο γρήγορη και πιο εποικοδομητική επανέναρξη 
του παιχνιδιού. Οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή του πέναλτι και σε 
απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρων μέχρις ότου η μπάλα να είναι στο παιχνίδι. Η ίδια 
αλλαγή έγινε στο από τέρματος λάκτισμα (βλ. Κανόνα 16). 

 
2. Διαδικασία 
Τροποποιημένο κείμενο 
Μέχρι η μπάλα να είναι στο παιχνίδι, όλοι οι αντίπαλοι πρέπει να παραμένουν: 
• σε απόσταση τουλάχιστον 9,15 μέτρων από την μπάλα, εκτός εάν (…) 
• έξω από την περιοχή πέναλτι, για ελεύθερα λακτίσματα που εκτελούνται μέσα στην 

αντίπαλη περιοχή πέναλτι 
Όταν τρεις ή περισσότεροι αμυνόμενοι ποδοσφαιριστές σχηματίζουν "τείχος", όλοι οι 
ποδοσφαιριστές της επιτιθέμενης ομάδας πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 
μ. από το "τείχος" μέχρι η μπάλα να είναι στο παιχνίδι. 
 

Επεξήγηση 
Όταν οι επιτιθέμενοι στέκονται πολύ κοντά ή μέσα στο "τείχος" των αμυνόμενων κατά την 
εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος, τότε συχνά προκαλούνται προβλήματα διαχείρισης 
και δαπανάται χρόνος. Δεν υπάρχει καμία νομότυπη δικαιολόγηση από άποψη τακτικής ώστε 
οι επιτιθέμενοι να στέκονται στο "τείχος", η δε παρουσία τους είναι ενάντια στο "πνεύμα του 
παιχνιδιού" και συχνά βλάπτει την εικόνα του παιχνιδιού. 
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3. Παραβάσεις και ποινές 
Πρόσθετο κείμενο 

Εάν, κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος, ένας ποδοσφαιριστής της επιτιθέμενης 
ομάδας απέχει λιγότερο από 1 μ. από το "τείχος" | που έχει σχηματιστεί από τρεις ή 
περισσότερους αμυνόμενους ποδοσφαιριστές, τότε καταλογίζεται έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα. 
 

Επεξήγηση 
Επιβεβαίωση της επανέναρξης εφόσον ένας επιτιθέμενος ποδοσφαιριστής παραβιάζει την 
απόσταση του 1 μέτρου από το "τείχος". 

 
3. Παραβάσεις και ποινές 
Τροποποιημένο κείμενο 

Αν, όταν ένα ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται από την αμυνόμενη ομάδα μέσα από στην δική 
της περιοχή πέναλτι και, υπάρχουν αντίπαλοι που είναι μέσα στην περιοχή πέναλτι (…), 
αγγίξει ή μαρκάρει για την μπάλα || πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον ποδοσφαιριστή πριν αυτή 
να είναι στο παιχνίδι, το ελεύθερο λάκτισμα επαναλαμβάνεται. 
Αν κατά την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος από την αμυνόμενη ομάδα μέσα στην 
δική της περιοχή πέναλτι, η μπάλα δεν λακτίζεται κατευθείαν έξω από την περιοχή πέναλτι, 
το λάκτισμα επαναλαμβάνεται. 
 

Επεξήγηση 
Επιβεβαίωση επανέναρξης του παιχνιδιού για την παραπάνω περίσταση. 
 

         Κανόνας 14 – Το πέναλτι 
1. Διαδικασία 
Πρόσθετο κείμενο 

Η μπάλα πρέπει να είναι ακίνητη στο σημείο του πέναλτι ενώ τα δοκάρια, το οριζόντιο 
δοκάρι και τα δίχτυα δεν πρέπει να κινούνται. 
(…) 
Ο αμυνόμενος τερματοφύλακας πρέπει να παραμένει πάνω στη γραμμή τέρματος, με μέτωπο 
στον ποδοσφαιριστή που εκτελεί το πέναλτι, μεταξύ των κάθετων δοκαριών, χωρίς να αγγίζει 
τα δοκάρια, το οριζόντιο δεκάρι ή τα δίχτυα, μέχρι η μπάλα να λακτιστεί. 
(…) 
Ο ποδοσφαιριστής που εκτελεί το πέναλτι πρέπει να λακτίσει την μπάλα μπροστά· το 
"τακουνάκι" επιτρέπεται εφόσον η μπάλα κινείται προς τα εμπρός. 

Όταν λακτιστεί η μπάλα, τουλάχιστον ένα τμήμα του ενός ποδιού του αμυνόμενου 
τερματοφύλακα πρέπει να αγγίζει, ή να είναι στην ίδια ευθεία, με τη γραμμή του τέρματος. 
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Επεξήγηση 
Η μπάλα είναι πλέον στο παιχνίδι όταν έχει λακτιστεί και ξεκάθαρα κινείται. 
 
 

1. Διαδικασία 
Τροποποιημένο κείμενο 

Η μπάλα είναι στο παιχνίδι όταν βγει από την περιοχή πέναλτι όταν λακτιστεί και ξεκάθαρα 
κινείται. 
 

Επεξήγηση 
Το πείραμα κατά το οποίο στη διάρκεια ενός από τέρματος λακτίσματος η μπάλα είναι στο 
παιχνίδι όταν λακτιστεί και δεν πρέπει να βγει από την περιοχή του πέναλτι, έχει οδηγήσει 
στην πιο γρήγορη και πιο δυναμική/εποικοδομητική επανέναρξη του παιχνιδιού. Μειώθηκε 
ο "χαμένος" χρόνος συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της τακτικής να "χάνεται" χρόνος 
όταν ένας αμυνόμενος με πρόθεση παίζει την μπάλα πριν βγει από την περιοχή του πέναλτι 
γνωρίζοντας ότι το μόνο που θα συμβεί θα είναι η επανεκτέλεση του από τέρματος 
λακτίσματος. 
Οι αντίπαλοι πρέπει να βρίσκονται έξω από την περιοχή του πέναλτι μέχρις ότου η μπάλα 
θεωρηθεί ότι είναι στο παιχνίδι. 
 

2. Παραβάσεις και ποινές 
Τροποποιημένο κείμενο 

Εάν ένας αντίπαλος είναι μέσα στην περιοχή πέναλτι όταν εκτελείται το από τέρματος 
λάκτισμα επειδή δεν είχε χρόνο να βγει, τότε ο διαιτητής επιτρέπει τη συνέχιση του 
παιχνιδιού. Εάν ένας αντίπαλος, ο οποίος είναι | μέσα στην περιοχή πέναλτι (…), αγγίξει ή 
διεκδικήσει την μπάλα πριν αυτή αγγιχτεί από άλλον παίκτη να είναι στο παιχνίδι, το από 
τέρματος λάκτισμα επαναλαμβάνεται.  
 

Επεξήγηση 
Επιβεβαίωση της ενέργειας που πρέπει να κάνει ο διαιτητής όταν ένας αντίπαλος είναι μέσα 
στην περιοχή του πέναλτι όταν εκτελείται ένα από τέρματος λάκτισμα. 
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         Πρωτόκολλο VAR 
Αποφάσεις του αγώνα/φάσεις που αλλάζουν μετά από ανασκόπηση φάσεων 

Οι κατηγορίες απόφασης/φάσης που μπορούν να ανασκοπηθούν/επανελεγχθούν, σε 
περίπτωση ενδεχόμενου "ξεκάθαρου και προφανούς λάθους" ή μιας "σοβαρής περίπτωσης 
που ξέφυγε", είναι: 
α. Γκολ/όχι γκολ 
Παράβαση από την ομάδα που σημείωσε γκολ στη φάση που έληξε με την επίτευξη γκολ, 
συμπεριλαμβανομένου: 
• παράβαση της επιτιθέμενης ομάδας κατά τη δημιουργία της φάσης μέχρι ή κατά την 

επίτευξη γκολ (παίξιμο με το χέρι, φάουλ, οφσάιντ, κ.λπ.) 
• οφσάιντ: θέση και παράβαση  
• η μπάλα δεν είναι στο παιχνίδι πριν σημειωθεί γκολ 
• αποφάσεις για γκολ/μη γκολ 
• παράβαση από τον τερματοφύλακα και/ή τον ποδοσφαιριστή που εκτελεί κατά την 

εκτέλεση ενός λακτίσματος πέναλτι ή μη τήρηση της απόστασης από έναν επιτιθέμενο ή 
αμυνόμενο ο οποίος παρεμβαίνει άμεσα στο παιχνίδι εάν το λάκτισμα πέναλτι 
αποκρουστεί από το δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι ή τον τερματοφύλακα 

 
β. Πέναλτι/όχι πέναλτι 
• παράβαση από την επιτιθέμενη ομάδα πριν την εξέλιξη της φάσης σε φάση πέναλτι 

(παίξιμο με το χέρι, φάουλ, οφσάιντ, κ.λπ.) 

• η μπάλα έξω από το παιχνίδι πριν τη φάση 
• σημείο της παράβασης (μέσα ή έξω από την περιοχή πέναλτι)  
• λανθασμένος καταλογισμός λακτίσματος πέναλτι 
• παράβαση πέναλτι που δεν καταλογίζεται 
• παράβαση από τον τερματοφύλακα ή/και  τον παίκτη, που εκτελεί το πέναλτι, στη 

διάρκεια εκτέλεσής του 
• παραβίαση της απαιτούμενης απόστασης στην εκτέλεση πέναλτι από έναν επιθετικό ή 

αμυντικό ο οποίος παρεμβαίνει άμεσα στο παιχνίδι όταν το πέναλτι αποκρούεται από το 
οριζόντιο ή τα κάθετα δοκάρια ή τον τερματοφύλακα 

 

Επεξήγηση 
Απλοποιείται το κείμενο και καταργούνται τα σημεία καθώς οι παραβάσεις κατά την 
εκτέλεση ενός λακτίσματος πέναλτι είναι φάσεις "γκολ/όχι γκολ". 
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Διαδικασίες 
Αρχική (πρώτη) απόφαση 

Πρόσθετο κείμενο 
Αν ο βοηθός διαιτητής καθυστερήσει να δείξει (με τη σημαία) μια παράβαση, αυτός πρέπει 
να σηκώσει τη σημαία του αν η επιτιθέμενη ομάδα σημειώσει τέρμα, κερδίσει λάκτισμα 
πέναλτι, ελεύθερο λάκτισμα, λάκτισμα κόρνερ ή πλάγιο, ή διατηρήσει την κατοχή της 
μπάλας μετά τη λήξη της αρχικής επίθεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο βοηθός διαιτητής 
πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον θα υψώσει τη σημαία, ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
παιχνιδιού. 
 

Επεξήγηση 
Διευκρίνιση για το πότε ο βοηθός διαιτητής πρέπει να υψώνει "καθυστερημένα" τη σημαία 
για μια οριακή απόφαση. 
 

4. Διαδικασίες - Ποδοσφαιριστές, αναπληρωματικοί και αξιωματούχοι ομάδας 
Τροποποιημένο κείμενο 
• Ένας ποδοσφαιριστής/ αναπληρωματικός/ αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής/ 

αξιωματούχος ομάδας ο οποίος επίμονα δείχνει το "σήμα οθόνης TV" ή εισέρχεται στον 
χώρο ανασκόπησης φάσεων του διαιτητή (RRA) θα παρατηρείται με κίτρινη κάρτα 

• Ένας αξιωματούχος ομάδας ο οποίος επίμονα δείχνει το «σήμα οθόνης TV» ή εισέρχεται 
στο χώρο ανασκόπησης φάσεων του διαιτητή (RRA) θα προειδοποιείται επίσημα, 
δημόσια (ή θα του δείχνεται η κίτρινη ή κόκκινη κάρτα εφόσον η διοργάνωση επιτρέπει 
τη χρήση καρτών σε αξιωματούχους ομάδων) 

• Ένας ποδοσφαιριστής/ αναπληρωματικός/ αντικατασταθείς ποδοσφαιριστής/ 
αξιωματούχος ομάδας που μπαίνει στο δωμάτιο χειρισμού μηχανημάτων βίντεο (VOR) 
θα αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα. Αξιωματούχος ομάδας που εισέρχεται στο δωμάτιο 
χειρισμού μηχανημάτων βίντεο (VRO) θα απομακρύνεται από την τεχνική περιοχή. 

 

Επεξήγηση 
Γίνεται μνεία στη χρήση κίτρινων/κόκκινων καρτών για τους αξιωματούχους ομάδων, σε 
συνέχεια της αλλαγής στους Κανόνες 5 και 12. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ
Το γλωσσάρι περιέχει λέξεις και φράσεις που χρειάζονται διευκρίνηση ή
εξήγηση πέρα από τις λεπτοµέρειες στους Κανόνες και/ή οι οποίες δεν
µεταφράζονται πάντοτε εύκολα σε άλλες γλώσσες.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Το IFAB – Το Παγκόσµιο Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο
Όργανο (διοικητικό. Φορέας) που αποτελείται από τις τέσσερεις (4)
Βρετανικές Ποδοσφαιρικές Οµοσπονδίες και τη FIFA, το οποίο είναι
υπεύθυνο σε παγκόσµια κλίµακα για τους Κανόνες του Παιχνιδιού. Επί του
προκειµένου οι αλλαγές στους Κανόνες µπορούν να εγκριθούν µόνο στην
Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) που συνήθως λαµβάνει χώρα το Φεβρουάριο
ή Μάρτιο.

FIFA – Διεθνής  Συνοµοσπονδία των  Ποδοσφαιρικών Οµοσπονδιών
Το Όργανο (διοικητικό) που έχει την ευθύνη για το ποδόσφαιρο σε όλον τον 
κόσµο.

Συνοµοσπονδία
Φορέας που είναι υπεύθυνος για το ποδόσφαιρο σε µια Ήπειρο. Οι έξι
(6) Συνοµοσπονδίες είναι: AFC (για την Ασία), CAF (για την Αφρική),
CONCACAF (για τη Βόρεια και Κεντρική Αµερική και την Καραϊβική),
CONMEBOL (για τη Νότια Αµερική), OFC (για την Ωκεανία) και UEFA (για
την Ευρώπη).

Εθνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία

Διοικητικό Όργανο που είναι υπεύθυνο για το ποδόσφαιρο σε µια  χώρα.
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Α

Αγωνιστικός χώρος (Γήπεδο)
Ο χώρος παιχνιδιού (αγωνιστικός χώρος) που περικλείεται (ορίζεται) από τις
πλάγιες και τις γραµµές τέρµατος όπου χρησιµοποιούνται.

Αδικαιολόγητη παρέµβαση
Ενέργεια/ παρέµβαση η οποία δεν είναι απαραίτητη.

Αµελητέα
Ασήµαντη (ενέργεια)

Άµεσα ελεύθεραλακτίσµατα
Ένα ελεύθερο λάκτισµα από το οποίο µπορεί να επιτευχθεί γκολ αν η µπάλα
λακτισθεί κατευθείαν στοαντίπαλο τέρµα.

Ανακόπτω
Να παρεµποδίσω µια µπαλιά να φτάσει στον προορισµό της.

Αντιαθλητική συµπεριφορά
Αντικανονική ενέργεια/ συµπεριφορά που τιµωρείται µε παρατήρηση (κίτρινη
κάρτα).

Αξιωµατούχος Οµάδας
Κάθε ένας που δεν αναγράφεται ως παίκτης στη λίστα της οµάδας (φύλλο
αγώνα) π.χ. προπονητής, φυσιοθεραπευτής, γιατρός (δες τεχνικό επιτελείο).

Αποβολή
Άλλη µία λέξη για την έννοια “αποβολή" (κόκκινη   κάρτα).

Αποβολή (κόκκινη κάρτα)
Πειθαρχική απόφαση όπου ο παίκτης απαιτείται να φύγει από τον αγωνιστικό
χώρο για τον υπόλοιπο αγώνα, έχοντας διαπράξει µια παράβαση αποβολής (που
δείχνεται µε την κόκκινη κάρτα)· αν ο αγώνας είχε αρχίσει (εναρκτήριο λάκτισµα
είχε εκτελεστεί κανονικά), ο παίκτης δεν µπορεί να αντικατασταθεί.

Απόκρουση (σώσιµογκολ)
Μια ενέργεια ενός παίκτη να σταµατήσει τη µπάλα όταν αυτή πηγαίνει
µέσα ή πολύ κοντά στο τέρµα του, χρησιµοποιώντας οποιοδήποτε µέρος του
σώµατός του, εκτός από τα χέρια (εκτός αν πρόκειται για τον τερµατοφύλακα
µέσα στη δική του περιοχή πέναλτι).

Αποσπώ την προσοχή (εµποδίζω να συγκεντρωθεί)
Εµποδίζω, µπερδεύω ή αποσπώ την προσοχή (συνήθως µε αντικανονικό τρόπο).

Απόσταση παιξίµατος
Απόσταση από τη µπάλα από την οποία µπορεί ο παίκτης απλώνοντας το πόδι/
όλο το κάτω άκρο ή πηδώντας, ή πηδώντας µε τα χέρια απλωµένα, (ισχύει)
για τους τερµατοφύλακες, ν' αγγίξει τη µπάλα. Η απόσταση εξαρτάται από τη
φυσική µέγεθος του παίκτη (σωµατική διάσταση).
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Β

Βαναυσότητα (βιαιότητα)
Μια ενέργεια που είναι άγρια, ανελέητη ή σκόπιµα βίαιη.

Βίαιη διαγωγή
Μια ενέργεια η οποία δεν είναι µαρκάρισµα για τη µπάλα και η οποία γίνεται ή
προσπαθεί να γίνει µε τη χρήση υπερβολικής δύναµης ή βαναυσότητας εναντίον
ενός αντιπάλου ή όταν ένας παίκτης εσκεµµένα κτυπά κάποιον στο κεφάλι
ή το πρόσωπο, εκτός αν η δύναµη που χρησιµοποιείται είναι ασήµαντη.

Γ
Γκολ εκτός έδρας
Μέθοδος απόφασης για ένα ισόπαλο παιχνίδι, όπου οι δύο οµάδες έχουν
επιτύχει τον ίδιο αριθµό τερµάτων· τέρµατα που επιτεύχθηκαν εκτός έδρας
µετρούν διπλά.

Γρήγορο ελεύθερο λάκτισµα
Ένα ελεύθερο λάκτισµα που εκτελείται (µε την άδεια του διαιτητή) πολύ
γρήγορα, µετά τη διακοπή του παιχνιδιού.

Δ

Διακινδυνεύει η ασφάλεια ενός αντιπάλου
Θέτει ένα αντίπαλο σε κίνδυνο ή σε έκθεση σε κίνδυνο(λόγω τραυµατισµού).

Διακόπτω
Να σταµατάς/ τελειώνεις ένα παιχνίδι πριν την προγραµµατισµένη ώρα λήξης  
του.

Διακριτική ευχέρεια
Κρίση που χρησιµοποιείται από το διαιτητή ή άλλον αξιωµατούχο του
αγώνα, όταν πρέπει να λάβει µια απόφαση.

Διαλείµµατα για ανάκτηση δυνάµεων 
Για λόγους ασφάλειας των ποδοσφαιριστών, οι κανόνες της διοργάνωσης µπορεί να
επιτρέπουν, υπό συγκεκριµένες καιρικές συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία και
υψηλές θερµοκρασίες), διαλείµµατα για την ανάκτηση δυνάµεων (ενενήντα
δευτερόλεπτα µε τρία λεπτά) ώστε να µειωθεί η θερµοκρασία του σώµατος. Αυτά
διαφέρουν από τα διαλείµµατα για τη λήψη υγρών (µέχρι ένα λεπτό) τα οποία
γίνονται για λόγους ενυδάτωσης.

Διαλείµµατα για λήψη υγρών 
Οι κανόνες της διοργάνωσης µπορεί να επιτρέπουν διαλείµµατα για λήψη υγρών
(όχι περισσότερο από ένα λεπτό τα οποί γίνονται για λόγους ενυδάτωσης των
ποδοσφαιριστών. Αυτά διαφέρουν από τα διαλείµµατα για ανάκτηση δυνάµεων.
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Διαµαρτυρία
Δηµόσια (εµφανής) αντίρρηση (προφορική ή/ και φυσική-µε χειρονοµίες,
µορφασµούς) σε µια διαιτητική απόφαση· που τιµωρείται µε µια παρατήρηση
(κίτρινη κάρτα).

Διεκδίκηση 
Μία ενέργεια όταν ένας ποδοσφαιριστής ανταγωνίζεται/αγωνίζεται µε έναν
αντίπαλο για τη µπάλα.

Ε

Ελεύθερο διαιτητή
Μια µέθοδος επανέναρξης του παιχνιδιού – ο διαιτητής αφήνει την µπάλα
να πέσει για έναν ποδοσφαιριστή της οµάδας που άγγιξε τελευταία την µπάλα
(εκτός των περιπτώσεων που η µπάλα βρίσκεται µέσα στην περιοχή πέναλτι
οπότε αφήνεται για τον τερµατοφύλακα), η µπάλα είναι στο παιχνίδι ("παίζει")
όταν ακουµπήσει στο έδαφος.

Έµµεσο Ελεύθερο Λάκτισµα
Ένα ελεύθερο λάκτισµα από την εκτέλεση του οποίου µπορεί να
επιτευχθεί γκολ, αν ένας άλλος παίκτης (από οποιαδήποτε οµάδα)
ακουµπήσει την µπάλα µετά την εκτέλεσή του.

Εξωτερικός παράγων
Κάθε πρόσωπο που δεν είναι αξιωµατούχος αγώνα ή δεν περιλαµβάνεται στη
λίστα της οµάδας (φύλλο αγώνα) ως παίκτης, αναπληρωµατικός ή
αξιωµατούχος οµάδας ή κάθε ζώο, αντικείµενο κ.λπ.
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Επανέναρξη
Κάθε µέθοδος επανέναρξης του αγώνα, µετά από διακοπή του.

Επιθετική, προσβλητική ή υβριστική γλώσσα
Προφορική ή φυσική συµπεριφορά η οποία είναι αγενής, οδυνηρή, αναιδής· 
τιµωρητέαµεαποβολή (κόκκινη κάρτα).

Η
ΗλεκτρονικόΣύστηµαΠαρακολούθησηςπαίκτη (EPTS)
Σύστηµα (συσκευή) η οποία καταγράφει και αναλύει στοιχεία (δεδοµένα)
σχετικά µε τη φυσική και φυσιολογική απόδοση ενός παίκτη.

Θ

Θέατρο (προσποίηση)
Μια ενέργεια η οποία δηµιουργεί µια λανθασµένη/ ψεύτικη εντύπωση ότι
κάτι συνέβη, ενώ δεν έγινε (δες επίσης στο "ξεγελώ")· διαπράττεται από έναν
παίκτη για να κερδίσει ένα παράνοµο πλεονέκτηµα (ή απόφαση).

Κ
Κτυπήµαταπέναλτι (διαδικασία)
Μέθοδος που καθορίζει το αποτέλεσµα ενός αγώνα µε το να κτυπούν οι δύο
οµάδες διαδοχικά κτυπήµατα πέναλτι (ένα η µία και ένα η άλλη), µέχρι
µια οµάδα να πετύχει ένα γκολ περισσότερο έχοντας και οι δύο οµάδες
κτυπήσει τον ίδιο αριθµό πέναλτι (εκτός αν κατά τη διάρκεια των πέντε πρώτων
πέναλτι, για κάθε οµάδα, µια οµάδα ΔΕΝ µπορεί να ισοφαρίσει το σκορ της
άλλης οµάδας, ακόµη κι αν επιτύχει γκολ σε όλα τα υπολειπόµενα κτυπήµατα).

Λ
Λάκτισµα (κτύπηµα µε το πόδι- κλωτσιά)
Όταν ένας παίκτης έλθει σε επαφή, µε τη µπάλα, µε το πόδι και / ή µε τον
αστράγαλο

Λίστα Οµάδας (φύλλο αγώνα)
Επίσηµο έγγραφο της οµάδας που συνήθως αναφέρει τους παίκτες, τους 
αναπληρωµατικούς και τους αξιωµατούχους της οµάδας.

Μ
Μαρκάρω (έναν αντίπαλο)
Φυσική διεκδίκηση εναντίον ενός αντιπάλου, συνήθως µε τη χρήση του ώµου
ή/ και τουάνωχεριού (το οποίο όµωςκρατείται κοντά στοσώµα).

Ξ
Ξεγελώ
Ενέργεια για να αποπροσανατολιστεί/ ξεγελαστεί ο διαιτητής και να
καταλογίσει µια λανθασµένη απόφαση/ πειθαρχική ποινή η οποία ωφελεί τον
"παραβάτη" ή την οµάδα του.
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Π
Παίχτηκε
Ενέργεια ενός παίκτη, ο οποίος κάνει επαφή µε την µπάλα.

Παράβαση
Μια ενέργεια που εναντιώνεται/ παραβιάζει/ καταπατά τους Κανόνες.

Παράπτωµα
Μια ενέργεια που παραβιάζει/ παραβαίνει/ καταπατά τους Κανόνες του
Παιχνιδιού· µερικές φορές αναφέρεται σε αντικανονικές ενέργειες ειδικά όταν
διαπράττονται εναντίον ενός προσώπου, ειδικότερα σε αντίπαλο.

Παράταση
Μια µέθοδος µέσω της οποίας προσπαθεί να υπάρξει (νικητήριο για µια οµάδα)
αποτέλεσµα ενός αγώνα που περιλαµβάνει δύο ισόχρονες πρόσθετες περιόδους
παιχνιδιού (ηµίχρονα) όχι µεγαλύτερα των 15 λεπτών καθεµία.

Παρατήρηση
Επίσηµη ποινή που αποτελεί και την αναφορά αυτού του γεγονότος στην
Πειθαρχική Αρχή· σηµειώνεται µε το δείξιµο µιας κίτρινης κάρτας· δύο
τέτοιες παρατηρήσεις σε έναν αγώνα έχει σαν αποτέλεσµα την αποβολή του
παίκτη (κόκκινη κάρτα).

Παρεµποδίζω (εµποδίζω)
Να καθυστερήσει, µπλοκάρει ή εµποδίζει µια ενέργεια ή κίνηση αντιπάλου.

Πλεονέκτηµα
Ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, αν  µια  παράβαση  έχει 
διαπραχθεί, εφόσον αυτό είναι όφελος για τη µη σφάλλουσα οµάδα.

Ποινή
Πειθαρχική απόφαση που παίρνει οδιαιτητής.

Πρόθεση 
Μια ενέργεια την οποία ο ποδοσφαιριστής σκόπευε να κάνει. Δεν είναι
αντανακλαστική ενέργεια ή ακούσια δράση.

Πρόσθετος χρόνος
Ο χρόνος που προστίθεται στο τέλος κάθε ηµιχρόνου για όσο χρόνο «χάθηκε»
λόγω αντικαταστάσεων, τραυµατισµών, επιβολής πειθαρχικών ποινών, για
πανηγυρισµούς σεγκολ, λήψη υγρών, έλεγχος και ανασκόπηση VAR κ.λπ.

Προσποίηση
Μια ενέργεια που έχει στόχο να µπερδέψει έναν αντίπαλο. Οι Κανόνες ξεκαθαρίζουν
τις κανονικές και τις "αντικανονικές" προσποιήσεις.

Προσωρινή διακοπή
Το να σταµατάς έναν αγώνα για χρονικό διάστηµα, µε την πρόθεση τελικά της
επανέναρξης του αγώνα, π.χ. οµίχλη, δυνατή βροχόπτωση, καταιγίδα, σοβαρός
τραυµατισµός.
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Ρ
Ριψοκίνδυνο (παράτολµο)
Κάθε ενέργεια (συνήθως ένα τάκλιν ή µαρκάρισµα) από ένα παίκτη που δεν
δίνει σηµασία (αγνοεί) τον κίνδυνο, ή τις συνέπειες, για τον αντίπαλο.

Σ
Σήµα
Φυσικό δείξιµο από το διαιτητή ή κάθε άλλον αξιωµατούχο του αγώνα·
συνήθως περιλαµβάνει κίνηση του χεριού ή του βραχίονα ή της σηµαίας, ή
χρήση της σφυρίχτρας (µόνογια τοδιαιτητή).

Σκόπιµα
Μια εσκεµµένη ενέργεια (όχι τυχαία)

Σοβαρό Επικίνδυνο Παίξιµο
Ένα τάκλιν ή ένα µαρκάρισµα για τη µπάλα που διακινδυνεύει τη σωµατική
ακεραιότητα ενός αντιπάλου ή χρησιµοποιεί υπερβολική δύναµη ή
βαναυσότητα·τιµωρείται µε αποβολή (κόκκινη κάρτα).

Τ
Τάκλιν
Ένα µαρκάρισµα για τη µπάλα µε το πόδι (στο έδαφος ή στον αέρα).

Τεχνική περιοχή
Καθορισµένη περιοχή (σε στάδια) για τους αξιωµατούχους της οµάδας που 
περιλαµβάνει καθίσµατα (δες Κανόνα 1 για λεπτοµέρειες).

Τεχνικό επιτελείο
Επίσηµα µέλη (όχι παίκτες) που αναφέρονται στην επίσηµη λίστα της
οµάδας π.χ. προπονητής,φυσιοθεραπευτής,γιατρός (δεςαξιωµατούχοςοµάδας).

Τεχνολογία Γραµµής Τέρµατος
Ηλεκτρονικό σύστηµα (εφαρµογή) που πληροφορεί αµέσως τον διαιτητή όταν
έχει επιτευχθεί ένα γκολ, π.χ. η µπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραµµή
τέρµατος στηνεστία (δες Κανόνα 1 για περισσότερες λεπτοµέρειες).

Τιµωρεί
Να τιµωρεί, συνήθως σταµατώντας τον αγώνα και καταλογίζοντας ένα
ελεύθερο λάκτισµα ή πέναλτι υπέρ της αντίπαλης οµάδας (δες επίσης
Πλεονέκτηµα).

Τραυµατισµός παίκτη- Εκτίµηση του τραυµατισµού
Γρήγορη εξέταση ενός τραυµατισµού, συνήθως από ιατρικό προσωπικό, για να
δει (εκτιµήσει) αν ο παίκτης χρειάζεται ιατρική αντιµετώπιση

Υ
Υβριδικό Σύστηµα
Ένας συνδυασµός τεχνητών και φυσικών υλικών (χόρτου) για τη δηµιουργία
µιας επιφάνειας παιχνιδιού που απαιτεί φως του ήλιου, πότισµα, κυκλοφορία
αέρα (αερισµό) και κούρεµα.

Υπερβολική δύναµη
Χρήση µεγαλύτερης δύναµης/ ενέργειας από την απαραίτητη.
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Διαιτητικοί όροι
Αξιωµατούχος (-οι) Αγώνα (ων)
Γενικός όρος για πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τον έλεγχο ενός
ποδοσφαιρικού αγώνα εξ ονόµατος µιας ποδοσφαιρικής οµοσπονδίας και/ ή µιας
διοργάνωσης υπό τις οποίες διεξάγεται ο αγώνας.

Διαιτητής
Ο βασικός αξιωµατούχος αγώνα για ένα παιχνίδι ο οποίος διευθύνει στον
αγωνιστικό χώρο. Άλλοι αξιωµατούχοι αγώνα διευθύνουν κάτω από τον έλεγχο και
τις κατευθύνσεις που δίνει ο διαιτητής. Ο διαιτητής είναι ο τελικός/ υπεύθυνος για
τη λήψη απόφασης.

Άλλοι αξιωµατούχοι αγώνα
«Εντός αγωνιστικού χωρου» αξιωµατούχοι αγώνα
Οι διοργανώτριες αρχές µπορούν να ορίζουν άλλους αξιωµατούχους αγώνα για να 
βοηθήσουν τον διαιτητή:

q Βοηθός διαιτητή
Αξιωµατούχος αγώνα που κρατά σηµαία που κινείται κατά µήκος της µισής
πλάγιας γραµµής για να βοηθήσει τον διαιτητή ιδιαίτερα για περιπτώσεις offside
και αποφάσεις που αφορούν περιπτώσεις από τέρµατος λακτίσµατος, κόρνερ,
πλαγίου.

q Τέταρτος αξιωµατούχος
Αξιωµατούχος αγώνα υπεύθυνος στο να προσφέρει βοήθεια στο διαιτητή για
θέµατα εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

q Επιπρόσθετος βοηθός διαιτητή (ΕΒΔ)
Αξιωµατούχος αγώνα που στέκεται πάνω στη γραµµή τέρµατος για να βοηθήσει
τον διαιτητή ιδιαίτερα µε περιπτώσεις µέσα, γύρω από την περιοχή πέναλτι και
για αποφάσεις για επίτευξη ή µη επίτευξη τέρµατος.

q Αναπληρωµατικός βοηθός διαιτητή
Βοηθός διαιτητή ο οποίος θα αντικαταστήσει έναν βοηθό (και, εάν οι κανόνες
της διοργάνωσης το επιτρέπουν, τον 4ο αξιωµατούχο και/ ή τον επιπρόσθετο
βοηθό) που δεν είναι ικανοί να συνεχίσουν.

«Βίντεο» αξιωµατούχοι αγώνα (“Video” match officials)
Αυτοί είναι ο VAR και ο AVAR οι οποίοι βοηθούν τον διαιτητή σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο του VAR.

q Βοηθός του VAR (AVAR)
Ένας διαιτητής/ βοηθός διαιτητή, πρώην ή νυν, που ορίζεται για να βοηθήσει 
τον VAR.

q Βίντεο  Βοηθός  Διαιτητή – ΒΒΔ (VAR)
Ένας διαιτητής, πρώην ή νυν, που ορίζεται για να βοηθήσει τον διαιτητή µε το
να του κοινοποιεί πληροφορίες που βλέπει στο αναπαραγόµενο βίντεο (replay)
µόνο σε σχέση µ’ ένα «σαφές και προφανές λάθος» ή µ’ ένα «σοβαρό περιστατικό
που δεν έγινε αντιληπτό» σε µια από τις κατηγορίες ανασκόπησης φάσεων.
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Επιστροφή



Εισαγωγή

Αυτές οι οδηγίες περιέχουν πρακτικές συµβουλές για τους αξιωµατούχους αγώνα και 

συµπληρώνουν την ενηµέρωση του τµήµατος των Κανόνων του Παιχνιδιού.

Γίνεται αναφορά, στον Κανόνα 5, για τους διαιτητές που λειτουργούν µέσα στο 

πλαίσιο των Κανόνων του Παιχνιδιού και στο «πνεύµα του παιχνιδιού». Αναµένεται οι 

διαιτητές να χρησιµοποιούν την κοινή λογική και να εφαρµόζουν το «πνεύµα του 

παιχνιδιού», όταν εφαρµόζουν τους Κανόνες του Παιχνιδιού, ειδικά όταν παίρνουν 

αποφάσεις σχετικά µε το εάν ένα παιχνίδι θα ξεκινήσει και/ ή θα συνεχιστεί.

Αυτό ειδικά ισχύει στα χαµηλότερα επίπεδα του ποδοσφαίρου, όπου δεν µπορεί να 

είναι πάντα δυνατόν να εφαρµόζεται ο Κανόνας αυστηρά. Για παράδειγµα- (εξαιρείται 

η ύπαρξη θεµάτων ασφαλείας)- ο διαιτητής θα πρέπει να ξεκινήσει/ να συνεχίσει το 

παιχνίδι, αν:

â λείπουν µία οι περισσότερες σηµαίες του κόρνερ

â υπάρχει µια µικρή (ελάχιστη) ανακρίβεια µε τη χάραξη του αγωνιστικού 

χώρου τέτοια όπως της περιοχής κόρνερ, του κύκλου του κέντρου κλπ.

â δεν είναι άσπρα τα δοκάρια (κάθετα, οριζόντιο) του τέρµατος

Σε τέτοιες περιπτώσεις ο διαιτητής θα πρέπει, µε τη σύµφωνη γνώµη των οµάδων, ν’ 

αρχίσει ή να συνεχίσει το παιχνίδι και πρέπει να συµπληρώσει µια έκθεση προς στις 

αρµόδιες αρχές.

Επεξήγηση συντοµογραφιών :

âΒ.Δ. = Βοηθός Διαιτητής

âΕ.Β.Δ. = Επιπρόσθετος Βοηθός Διαιτητής
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Θέση, Κίνηση και Συνεργασία

1. Γενικά “θέση και κίνηση”
Η καλύτερη θέση είναι εκείνη από την οποία ο διαιτητής µπορεί να πάρει τη
σωστή απόφαση. Όλες οι συµβουλές, σχετικά µε τη θέση, πρέπει να
προσαρµόζονται χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τις
οµάδες, τους ποδοσφαιριστές και τα γεγονότα του αγώνα.
Οι θέσεις που προτείνονται στις γραφικές απεικονίσεις είναι βασικές
κατευθυντήριες γραµµές. Η αναφορά σε µια «ζώνη» δίνει έµφαση στο να τονίσει
ότι µία προτεινόµενη θέση είναι µια περιοχή µέσα στην οποία ο διαιτητής έχει
περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο αποτελεσµατικός. Η ζώνη µπορεί να είναι
µεγαλύτερη, µικρότερη ή µε διαφορετικό σχήµα, ανάλογα µε τις ακριβείς
περιστάσεις του αγώνα εκείνη τη στιγµή.

Συµβουλές – Συστάσεις
F Το παιχνίδι πρέπει να παίζεται µεταξύ του διαιτητή και του αρµοδίου ΒΔ
F Ο αρµόδιος ΒΔ πρέπει να βρίσκεται µέσα στο οπτικό πεδίου του διαιτητή,

έτσι ο διαιτητής θα πρέπει να χρησιµοποιεί συνήθως ένα διευρυµένο
διαγώνιο σύστηµα

F Με το να στέκεται προς την εξωτερική πλευρά (της φάσης) του παιχνιδιού,
διευκολύνεται ο διαιτητής να εποπτεύει το παιχνίδι και να έχει τον
αρµόδιο ΒΔ στο οπτικό του πεδίο

F Ο διαιτητής θα πρέπει να είναι αρκετά κοντά για να βλέπει το παιχνίδι,
χωρίς να επηρεάζει το παιχνίδι

F «Όσα πρέπει να γίνονται αντιληπτά» δεν είναι πάντα κοντά στο χώρο που
βρίσκεται η µπάλα. Ο διαιτητής θα πρέπει επίσης να προσέχει …

ü διαπληκτισµούς ποδοσφαιριστών µακριά από τη µπάλα
ü πιθανά παραπτώµατα στη περιοχή προς την οποία κατευθύνεται

η µπάλα
ü παραπτώµατα που διαπράττονται µετά την αποµάκρυνση της

µπάλας
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Επιπρόσθετος Βοηθός Διαιτητή  Νο2 

Βοηθός  Διαιτητή Ν
ο2 

Διαιτητής
Βοηθός  Διαιτητή Ν

ο1 

Επιπρόσθετος βοηθός Νο1 
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Θέσεις των βοηθών διαιτητών και των επιπρόσθετων βοηθών διαιτητών

Ο ΒΔ πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία µε το δεύτερο τελευταίο αµυνόµενο ή τη

µπάλα, εάν αυτή είναι πιο κοντά στη γραµµή τέρµατος από το δεύτερο τελευταίο

αµυνόµενο. Ο ΒΔ πρέπει πάντα να βλέπει (να έχει πρόσωπο) προς τον

αγωνιστικό χώρο, ακόµα κι όταν τρέχει. Η κίνηση µε πλάγια βήµατα θα πρέπει

να χρησιµοποιείται για µικρές αποστάσεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, όταν

κρίνονται περιπτώσεις offside, καθώς δίνει στο ΒΔ µια καλύτερη γραµµή

ορατότητας (ένα οπτικό πεδίο καλύτερο γι αυτόν).

Η θέση του ΕΒΔ είναι πίσω από τη γραµµή τέρµατος, εκτός κι αν, όπου είναι

αναγκαίο, µετακινηθεί πάνω στη γραµµή τέρµατος για να κρίνει µια περίπτωση

επίτευξης τέρµατος ή όχι. Ο ΕΒΔ δεν επιτρέπεται να µπαίνει στον αγωνιστικό

χώρο εκτός αν υπάρχουν εξαιρετικές περιστάσεις.
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2. Θέσεις και συνεργασία

Συµβουλευτική πληροφόρηση (διαβούλευση)

Όταν αντιµετωπίζονται πειθαρχικά ζητήµατα, µια επαφή µε τα µάτια κι ένα απλό

διακριτικό σήµα µε το χέρι από το ΒΔ προς το διαιτητή µπορεί να είναι επαρκή.

Όταν απαιτείται µια άµεση διαβούλευση, ο ΒΔ µπορεί να προχωρήσει 2- 3 µέτρα

µέσα στον αγωνιστικό χώρο, εάν είναι αναγκαίο. Όταν συζητούν, ο διαιτητής κι ο

ΒΔ θα πρέπει ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ να έχουν πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, για να

αποφύγουν ν’ ακουστούν από άλλους και για να παρατηρούν τους ποδοσφαιριστές

και τον αγωνιστικό χώρο.

Κόρνερ 

Η θέση του ΒΔ, σε ένα κτύπηµα κόρνερ, είναι πίσω από τη σηµαία του κόρνερ, σε

ευθεία µε τη γραµµή τέρµατος, αλλά ο ΒΔ δεν πρέπει να επηρεάζει τον

ποδοσφαιριστή που εκτελεί το κόρνερ και πρέπει να ελέγχει ότι η µπάλα είναι

σωστά τοποθετηµένη στη περιοχή κόρνερ.
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Ελεύθερο λάκτισµα

Η θέση του ΒΔ σ’ ένα ελεύθερο λάκτισµα πρέπει να είναι στην ευθεία µε

το δεύτερο τελευταίο αµυνόµενο, για να ελέγχει τη γραµµή του offside.

Ωστόσο ο ΒΔ πρέπει να είναι έτοιµος ν’ ακολουθήσει τη µπάλα,

κινούµενος στην πλάγια γραµµή προς τη σηµαία του κόρνερ, αν υπάρχει

ένα σουτ απευθείας προς το τέρµα.
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Ελεύθερο λάκτισµα
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Επίτευξη τέρµατος / µη επίτευξη τέρµατος

Όταν επιτυγχάνεται ένα γκολ και δεν υπάρχει αµφιβολία για την απόφαση, ο

διαιτητής και ο ΒΔ πρέπει να έχουν µια οπτική επαφή και τότε ο ΒΔ πρέπει να

κινηθεί γρήγορα 25- 30 µέτρα κατά µήκος της πλάγιας γραµµής προς τη

διχοτόµο, χωρίς να σηκώσει τη σηµαία του.

Όταν επιτυγχάνεται ένα γκολ, αλλά η µπάλα φαίνεται να είναι ακόµα στο παιχνίδι

(να παίζει), ο ΒΔ πρέπει πρώτα να σηκώσει τη σηµαία για να προσελκύσει την

προσοχή του διαιτητή και µετά να συνεχίσει µε την κανονική διαδικασία επίτευξης

τέρµατος, τρέχοντας γρήγορα 25- 30 µέτρα κατά µήκος της πλάγιας γραµµής προς

τη διχοτόµο.

Στις περιπτώσεις που ολόκληρη η µπάλα δεν έχει περάσει τη γραµµή τέρµατος και

το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, αφού δεν έχει επιτευχθεί γκολ, ο διαιτητής

πρέπει να κάνει οπτική επαφή, µε το ΒΔ και, αν είναι απαραίτητο, να κάνει ένα

διακριτικό σήµα µε το χέρι.
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Από τέρµατος λάκτισµα

Ο ΒΔ πρέπει πρώτα να ελέγχει αν η µπάλα είναι µέσα στην περιοχή τέρµατος.

Αν η µπάλα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ο ΒΔ δεν πρέπει να µετακινείται από

τη θέση του, να έρχεται σε οπτική επαφή µε το διαιτητή και να σηκώνει τη

σηµαία. Εφόσον η µπάλα τοποθετηθεί σωστά µέσα στην περιοχή τέρµατος, ο

ΒΔ πρέπει να πάρει θέση για να ελέγχει τη γραµµή offside.

Ωστόσο, αν υπάρχει ΕΒΔ, ο ΒΔ θα πρέπει πάρει θέση στη γραµµή του offside,

ο δε ΕΒΔ πρέπει να τοποθετηθεί στο σηµείο που ενώνονται η γραµµή

τέρµατος µε τη κάθετη γραµµή της περιοχής τέρµατος και ελέγχει αν η

µπάλα τοποθετείται µέσα στη περιοχή τέρµατος. Αν η µπάλα δεν τοποθετηθεί

σωστά, ο ΕΒΔ οφείλει να το γνωστοποιήσει στον διαιτητή.
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Διώξιµο της µπάλας από τον τερµατοφύλακα (GK)

Ο ΒΔ πρέπει να παίρνει θέση στην ευθεία µε το ύψος της περιοχής πέναλτι

και να ελέγχει αν ο τερµατοφύλακας δεν κρατά µε τα χέρια τη µπάλα

(ακόµη) έξω από την περιοχή πέναλτι. Από τη στιγµή που ο τερµατοφύλακας

διώξει τη µπάλα, ο ΒΔ πρέπει να πάρει θέση για να ελέγχει τη γραµµή

offside.
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Εναρκτήριο λάκτισµα

Οι ΒΔ πρέπει να είναι στην ευθεία µε το δεύτερο τελευταίο αµυνόµενο.
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Λακτίσµατα από το σηµείο του πέναλτι

Ο ένας ΒΔ πρέπει να είναι τοποθετηµένος εκεί που ενώνεται η γραµµή τέρµατος

µε τη κάθετη γραµµή της περιοχής τέρµατος. Ο άλλος ΒΔ πρέπει να στέκεται µέσα

στον κύκλο του κέντρου, για να ελέγχει τους ποδοσφαιριστές. Αν υπάρχουν

Επιπρόσθετοι, αυτοί πρέπει να είναι τοποθετηµένοι στα δύο σηµεία τοµής της

γραµµής τέρµατος µε τις γραµµές της περιοχής τέρµατος, αριστερά και δεξιά του

τέρµατος, αντίστοιχα (οι δε δύο ΒΔ πρέπει να στέκονται στο κέντρο του κύκλου),

εκτός κι αν χρησιµοποιείται GLT (τεχνολογία γραµµής) οπότε χρειάζεται µόνον

ένας επιπρόσθετος βοηθός. Ο δεύτερος επιπρόσθετος βοηθός και ο πρώτος βοηθός

διαιτητή θα πρέπει να παρακολουθούν τους ποδοσφαιριστές στο κέντρο του

κύκλου, και ο δεύτερος βοηθός κι ο Τέταρτος αξιωµατούχος θα πρέπει να

παρακολουθούν την τεχνική περιοχή.

Χωρίς την παρουσία ΕΒΔ

Με την παρουσία ΕΒΔ
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Πέναλτι

Ο ΒΔ πρέπει να τοποθετηθεί στο σηµείο τοµής της γραµµής τέρµατος και της

κάθετης γραµµής της περιοχής πέναλτι.

Όπου υπάρχουν ΕΒΔ στο παιχνίδι, ο ΕΒΔ πρέπει να είναι τοποθετηµένος

εκεί που ενώνεται η γραµµή τέρµατος µε τη γραµµή της περιοχής τέρµατος

κι ο ΒΔ στην ευθεία µε το σηµείο του πέναλτι (το οποίο είναι και η γραµµή

του offside).
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Μαζική συµπλοκή (αντιπαράθεση)

Σε περιπτώσεις µαζικής συµπλοκής, ο πλησιέστερος ΒΔ µπορεί να µπει στον

αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσει τον διαιτητή. Ο άλλος ΒΔ πρέπει να

παρακολουθεί και να καταγράφει λεπτοµέρειες του περιστατικού. Ο 4ος

διαιτητής θα πρέπει να παραµείνει στο χώρο των τεχνικών περιοχών.

Απαιτούµενη απόσταση σε ελεύθερο λάκτισµα

Όταν καταλογίζεται ένα ελεύθερο λάκτισµα πολύ κοντά στο ΒΔ, ο ΒΔ µπορεί να

µπει στον αγωνιστικό χώρο (συνήθως κατ’ απαίτηση του διαιτητή), για να

εξασφαλίσει ότι οι ποδοσφαιριστές στέκονται στα 9,15 µέτρα από τη µπάλα. Σε

αυτή την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να περιµένει µέχρι ο ΒΔ να γυρίσει στη

θέση του, πριν ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι.

Αλλαγή ποδοσφαιριστή (αντικαταστάσεις)

Αν δεν υπάρχει 4ος διαιτητής τότε ο ΒΔ µετακινείται στη διχοτόµο γραµµή για να

συνδράµει στη διαδικασία της αντικατάστασης. Ο διαιτητής πρέπει να περιµένει

µέχρι ο ΒΔ να γυρίσει στη θέση του πριν ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι.

Αν υπάρχει 4ος διαιτητής, ο ΒΔ δε χρειάζεται να µετακινηθεί στη διχοτόµο

γραµµή, καθώς ο 4ος διαιτητής διεκπεραιώνει τη διαδικασία αντικατάστασης,

εκτός εάν υπάρχουν την ίδια στιγµή αρκετές αντικαταστάσεις, στην οποία

περίπτωση ο ΒΔ µετακινείται στη διχοτόµο γραµµή για να βοηθήσει τον τέταρτο

αξιωµατούχο.
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ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΗ ΣΦΥΡΙΧΤΡΑΣ

1.  Διαιτητές

Γλώσσα του σώµατος
Είναι ένα εργαλείο που ο Διαιτητής χρησιµοποιεί για να :

F βοηθήσει στον έλεγχο του αγώνα
F επιδείξει δικαιοδοσία (εξουσία) και αυτοέλεγχο

Η γλώσσα του σώµατος δεν είναι επεξήγηση µιας απόφασης

Σήµατα
Δες τον Κανόνα 5 µε τα σκίτσα των σηµάτων

Σφυρίχτρα
Σφύριγµα χρειάζεται για:

F ν’ αρχίσει το παιχνίδι (1ο και 2ο ηµίχρονο κανονικής διάρκειας και
παράτασης) ή µετά από ένα γκολ

F να σταµατήσει το παιχνίδι
• για ένα ελεύθερο λάκτισµα (φάουλ) ή πέναλτι
• το αν το παιχνίδι διακόπτεται (προσωρινά) ή µαταιώνεται
• το τέλος κάθε ηµιχρόνου

F να επαναρχίσει το παιχνίδι µε:
• ελεύθερα λακτίσµατα (φάουλ) όταν απαιτείται να τηρηθεί η

κατάλληλη απόσταση (του τείχους)
• κτύπηµα πέναλτι

F να επαναρχίσει το παιχνίδι µετά από µία διακοπή του για :
• παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) ή αποβολή (κόκκινη κάρτα)
• τραυµατισµό
• Αντικατάσταση (αλλαγή ποδοσφαιριστή)

σφύριγµα ΔΕΝ χρειάζεται για:
F να σταµατήσει το παιχνίδι για ένα ξεκάθαρο :

• από τέρµατος λάκτισµα, κόρνερ, πλάγιο ή γκολ
F να επαναρχίσει το παιχνίδι µετά από :

• τα περισσότερων ειδών ελεύθερα λακτίσµατα, από τέρµατος
λάκτισµα, κόρνερ, πλάγιο ή ελεύθερο διαιτητή
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Η σφυρίχτρα που χρησιµοποιείται πολύ συχνά/ που δεν είναι απαραίτητη,

θα έχει µικρότερο αντίκτυπο όταν αυτή θα χρειαστεί

Αν ο Διαιτητής θέλει ο ποδοσφαιριστής (ες) να περιµένει, για το σφύριγµα,

πριν επαναρχίσει το παιχνίδι (π.χ. όταν βεβαιωθεί ότι οι αµυνόµενοι

ποδοσφαιριστές βρίσκονται στα 9,15 µ. σε ένα ελεύθερο λάκτισµα), τότε

αυτός πρέπει ξεκάθαρα να ενηµερώσει τον επιτιθέµενο ποδοσφαιριστή (ες) να

περιµένει το σφύριγµά του.

Αν ο Διαιτητής σφυρίξει λανθασµένα (κατά λάθος) και το παιχνίδι

σταµατήσει, τότε αυτό ξαναρχίζει µε ένα ελεύθερο διαιτητή.

2. Βοηθοί Διαιτητές

Σήµα ήχου (beep)

Τo σύστηµα beep είναι ένα πρόσθετο σήµα το οποίο χρησιµοποιείται µόνο

για να τραβήξει την προσοχή του Διαιτητή. Καταστάσεις όπου µπορεί το

σύστηµα beep να είναι χρήσιµο είναι :

F offside

F παραβάσεις (εκτός οπτικού πεδίου του Διαιτητή)

F πλάγια, κόρνερ, από τέρµατος λακτίσµατα (αµφίβολές– δύσκολες

καταστάσεις)

Σύστηµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Όπου χρησιµοποιείται σύστηµα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ο Διαιτητής θα

συµβουλεύσει τους Β.Δ. στο πότε θα πρέπει να θεωρείται κατάλληλο να

χρησιµοποιούν τη συσκευή επικοινωνίας, αντί για µε το γνωστό σήµα

(σήκωµα της σηµαίας)
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Τεχνική Σηµαίας
Η Σηµαία του ΒΔ πρέπει να είναι ΠΑΝΤΑ ανοικτή (όχι διπλωµένη) και ορατή

από το Διαιτητή. Αυτό συνήθως σηµαίνει ότι η σηµαία θα πρέπει να κρατιέται

µε το χέρι που είναι πλησιέστερα στο Διαιτητή. Όταν ο ΒΔ κάνει ένα σήµα,

σταµατά να τρέχει, έχει πρόσωπο («κοιτά» µε όλο το σώµα) προς το γήπεδο,

έρχεται σε οπτική επαφή µε το Διαιτητή και σηκώνει τη σηµαία µε

προµελετηµένη (όχι βιαστική-επιπόλαιη ή υπερβολική) κίνηση. Η σηµαία θα

πρέπει να είναι σαν µια προέκταση του χεριού (βραχίονα). Οι ΒΔ πρέπει να

σηκώνουν τη σηµαία χρησιµοποιώντας το χέρι που θα χρησιµοποιήσουν για το

επόµενο σήµα τους. Αν οι συνθήκες αλλάξουν και πρέπει να χρησιµοποιηθεί

το άλλο χέρι, ο Β.Δ. θα πρέπει να µεταφέρει τη σηµαία στο αντίθετο χέρι µε

κίνηση κάτω από τη µέση του. Αν ο ΒΔ δείξει ότι η µπάλα βγήκε εκτός

αγωνιστικού χώρου, η υπόδειξη θα πρέπει να συνεχίζεται µέχρι ο Διαιτητής να

την αντιληφθεί.

Αν ο ΒΔ δείξει παράβαση αποβολής και το σήµα του δεν γίνει άµεσα αντιληπτό

:

F αν το παιχνίδι έχει σταµατήσει, η επανέναρξη µπορεί ν’ αλλάξει

σύµφωνα µε τους Κανόνες (ελεύθερο λάκτισµα, πέναλτι, κλπ)

F αν το παιχνίδι είχε ξαναρχίσει, ο Διαιτητής µπορεί ακόµα να πάρει

όποια πειθαρχική ενέργεια (απαιτείται), αλλά όχι να τιµωρήσει την

παράβαση µε ελεύθερο λάκτισµα ή πέναλτι

Χειρονοµίες

Σαν γενικός κανόνας, ο ΒΔ δεν θα πρέπει να χρησιµοποιεί εµφανή σήµατα µε

τα χέρια. Εν τούτοις, σε κάποιες περιπτώσεις, ένα διακριτικό σήµα µε το χέρι

µπορεί να βοηθήσει το Διαιτητή. Το σήµα µε το χέρι θα πρέπει να έχει ένα

ξεκάθαρο νόηµα (σηµασία), κάτι που πρέπει να έχει συµφωνηθεί στην προ του

αγώνα συζήτηση.

Σήµατα
Δες στον Κανόνα 6 τις εικόνες µε τα σήµατα
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Κόρνερ/ από τέρµατος λάκτισµα

Όταν ολόκληρη η µπάλα περάσει έξω από τη γραµµή τέρµατος ο βοηθός σηκώνει
τη σηµαία µε το δεξί χέρι (καλύτερη οπτική γραµµή) για να πληροφορήσει τον
διαιτητή ότι η µπάλα είναι εκτός παιχνιδιού και µετά αν είναι:

F κοντά στον βοηθό- δείχνει αν είναι από τέρµατος λάκτισµα ή κόρνερ
F µακριά από τον βοηθό- κοιτά τον διαιτητή και ακολουθεί την απόφαση

του διαιτητή.

Όταν η µπάλα περάσει ξεκάθαρα έξω από τη γραµµή τέρµατος, ο βοηθός δεν
χρειάζεται να σηκώσει τη σηµαία για να δείξει ότι η µπάλα έχει βγει από τον
αγωνιστικό χώρο. Αν είναι προφανής η απόφαση ότι είναι από τέρµατος λάκτισµα
ή κόρνερ δεν είναι απαραίτητο να γίνει σήµα, ειδικά όταν δείξει ο διαιτητής.

Φάουλ (παραβάσεις)

Ο ΒΔ πρέπει να σηκώσει τη σηµαία όταν µια παράβαση ή ανάρµοστη διαγωγή

διαπραχθεί στον άµεσο κοντινό χώρο του ή εκτός οπτικού πεδίου του Διαιτητή.

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο ΒΔ πρέπει να περιµένει να προτείνει τη γνώµη

του, ΑΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΕΙ, και µετά να ενηµερώσει το Διαιτητή για το τι ειπώθηκε ή

τι συνέβη και ποιοι ποδοσφαιριστές ενεπλάκησαν.

ΠΡΙΝ δώσει σήµα για µια παράβαση, ο ΒΔ πρέπει να σιγουρευτεί ότι:
F η παράβαση ήταν εκτός ορατότητας του Διαιτητή ή ότι η ορατότητα του

Διαιτητή παρεµποδιζόταν (από κάποιον, κάτι)
F ο διαιτητής δεν θα είχε εφαρµόσει το πλεονέκτηµα (αν είχε δει την

παράβαση)
F Όταν συµβεί µια παράβαση/ παράπτωµα που απαιτεί σήµα από το

ΒΔ, αυτός πρέπει …
F να σηκώσει τη σηµαία µε ΤΟ ΙΔΙΟ ΧΕΡΙ που θα χρησιµοποιηθεί για

την υπόλοιπη υπόδειξη. Αυτό δίνει στο διαιτητή ξεκάθαρη ένδειξη
σχετικά µε το υπέρ ποιάς οµάδας καταλογίσθηκε το ελεύθερο
λάκτισµα

F κάνει οπτική επαφή µε το Διαιτητή
F δίνει στη σηµαία µια ελαφριά κίνηση, µπρος – πίσω, (αποφεύγοντας

κάθε υπερβολική ή επιθετική κίνηση)
Ο ΒΔ πρέπει να χρησιµοποιεί την τεχνική «περίµενε και δες» και να αφήνει το

παιχνίδι να συνεχίζεται και όχι να σηκώνει τη σηµαία όταν µια οµάδα, εναντίον

της οποίας διαπράχθηκε µια παράβαση, έχει όφελος από το πλεονέκτηµα· είναι

συνεπώς πολύ σηµαντικό για το ΒΔ να έχει οπτική επαφή µε το Διαιτητή.
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Παραβάσεις ΜΕΣΑ στην περιοχή πέναλτι

Όταν διαπράττεται µια παράβαση από έναν αµυνόµενο ΜΕΣΑ στην περιοχή

πέναλτι, µακριά από το οπτικό πεδίο του διαιτητή, ειδικά αν είναι κοντά στον

αρµόδιο Βοηθό Διαιτητή, ο ΒΔ πρέπει πρώτα να έλθει σε οπτική επαφή µε τον

διαιτητή, για να δει πού βρίσκεται ο διαιτητής και τι ενέργεια έχει κάνει. Αν ο

διαιτητής ΔΕΝ έχει κάνει καµιά ενέργεια, ο ΒΔ πρέπει να σηκώσει τη σηµαία,

να χρησιµοποιήσει το ηλεκτρονικό ηχητικό σήµα και µετά ΕΜΦΑΝΩΣ να

κινηθεί, δίπλα στη γραµµή τέρµατος, προς τη σηµαία του κόρνερ.

Παραβάσεις ΕΞΩ από την περιοχή πέναλτι

Όταν ένας αµυνόµενος διαπράξει µια παράβαση ΕΞΩ από την περιοχή

πέναλτι (κοντά στα όρια της περιοχής πέναλτι), ο ΒΔ θα πρέπει να κοιτάξει τον

διαιτητή, για να δει που βρίσκεται ο διαιτητής, τι ενέργεια έλαβε και να κάνει

σήµα, µε τη σηµαία, αν είναι απαραίτητο. Σε περιπτώσεις αντεπίθεσης ο ΒΔ

θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει πληροφόρηση (να ενηµερώσει) για το αν

µια παράβαση έχει διαπραχθεί ή όχι και αν η παράβαση διαπράχθηκε ΜΕΣΑ

ή ΕΞΩ από την περιοχή πέναλτι και επίσης τι πειθαρχική ενέργεια θα πρέπει

να ληφθεί. Ο ΒΔ θα πρέπει να κάνει µια ξεκάθαρη ΚΙΝΗΣΗ, (ενώ βρίσκεται

δίπλα) στο µήκος της πλάγιας γραµµής, προς τη διχοτόµο γραµµή, για να

δείξει ότι η παράβαση έγινε ΕΞΩ από την περιοχή πέναλτι.

Γκολ – όχι γκολ

Όταν είναι φανερό ότι η µπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραµµή τέρµατος και

µπει γκολ, ο ΒΔ πρέπει να έρθει σε οπτική επαφή µε τον διαιτητή χωρίς να

κάνει άλλο πρόσθετο σήµα.

Όταν επιτυγχάνεται γκολ αλλά δεν είναι ξεκάθαρο ότι η µπάλα πέρασε τη

γραµµή τέρµατος, ο ΒΔ πρέπει αρχικά να σηκώσει τη σηµαία, για να τραβήξει

την προσοχή του διαιτητή, και µετά να επιβεβαιώσει το γκολ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ              ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 2019/2020 183



Offside
Η πρώτη ενέργεια του ΒΔ, για µια απόφαση offside, είναι να σηκώσει τη σηµαία

(χρησιµοποιώντας το δεξί χέρι, που του δίνει µια καλύτερη οπτική γραµµή) και

µετά, αν ο διαιτητής σταµατήσει τον αγώνα, να χρησιµοποιήσει τη σηµαία για να

δείξει την περιοχή του αγωνιστικού χώρου που διαπράχθηκε η παράβαση

offside. Αν ο διαιτητής δεν αντιληφθεί αµέσως τη σηµαία, ο ΒΔ πρέπει να

κρατήσει τη σηµαία ψηλά, µέχρι να γίνει αντιληπτή (να δείξει ο Διαιτητής ότι τον

είδε) ή όταν η µπάλα περάσει καθαρά στον έλεγχο της αµυνόµενης οµάδας.

Πέναλτι
Αν ο τερµατοφύλακας «βγει» εµφανώς από τη γραµµή τέρµατος πριν κτυπηθεί η

µπάλα και δεν επιτευχθεί γκολ, ο ΒΔ πρέπει να σηκώσει τη σηµαία.

Αντικαταστάσεις (ποδοσφαιριστών)

Από τη στιγµή που ο ΒΔ ενηµερωθεί (από τον 4ο διαιτητή ή από αξιωµατούχο

οµάδας) ότι ζητείται αντικατάσταση ποδοσφαιριστή πρέπει για αυτό να κάνει

σήµα προς το Διαιτητή στην επόµενη διακοπή του αγώνα.

Πλάγιο
Όταν η µπάλα περάσει ολόκληρη από την πλάγια γραµµή :

F κοντά στο ΒΔ– µια άµεση υπόδειξη πρέπει να γίνει ώστε να δείξει την

κατεύθυνση προς τα πού πρέπει να εκτελεστεί το πλάγιο

F µακριά από το ΒΔ και η απόφαση για το πλάγιο είναι προφανής– ο ΒΔ

πρέπει να δείξει άµεσα την κατεύθυνση του πλαγίου

F µακριά από το ΒΔ και ο ΒΔ έχει αµφιβολία σχετικά µε την

κατεύθυνση του πλαγίου– ο ΒΔ πρέπει να σηκώσει τη σηµαία για να

ενηµερώσει τον διαιτητή ότι η µπάλα είναι εκτός παιχνιδιού, να κάνει

οπτική επαφή µαζί του και να ακολουθήσει το σήµα του διαιτητή.
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3. Επιπρόσθετοι Βοηθοί Διαιτητές
Οι ΕΒΔ χρησιµοποιούν ένα σύστηµα ραδιοεπικοινωνίας (όχι σηµαίες) για να

επικοινωνήσουν µε το διαιτητή. Αν το σύστηµα αυτό δεν λειτουργήσει οι ΕΒΔ θα

χρησιµοποιήσουν ένα ηλεκτρονικό ήχο beep από το κοντάρι της σηµαίας. Οι

ΕΒΔ συνήθως δεν χρησιµοποιούν ξεχωριστά σήµατα µε τα χέρια, αλλά 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 ένα ξεκάθαρο

µήνυµα και τέτοια σήµατα θα πρέπει να έχουν συµφωνηθεί στη συζήτηση πριν

τον αγώνα.

Ο ΕΒΔ έχοντας εκτιµήσει ότι ολόκληρη η µπάλα έχει περάσει τη γραµµή

τέρµατος καταλήγοντας γκολ, πρέπει :

F να ενηµερώσει αµέσως τον διαιτητή µέσω του επικοινωνιακού

συστήµατος, ότι το γκολ θα πρέπει να καταλογισθεί

F να κάνει ένα ξεκάθαρο σήµα µε το αριστερό χέρι δείχνοντας, κάθετα

προς τη γραµµή τέρµατος, προς το κέντρο του γηπέδου (το κοντάρι

στο αριστερό χέρι επίσης χρειάζεται). Αυτό το σήµα δεν απαιτείται

όταν η µπάλα έχει περάσει ξεκάθαρα τη γραµµή τέρµατος (γκολ).

Ο διαιτητής όµως θα πάρει την τελική απόφαση.
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Άλλες συµβουλές – οδηγίες
1. Πλεονέκτηµα

Ο διαιτητής µπορεί να εφαρµόσει το πλεονέκτηµα, όποτε διαπράττεται µια

παράβαση ή ένα παράπτωµα, αλλά θα πρέπει να συνυπολογίζει τα παρακάτω,

για να αποφασίσει αν θα το εφαρµόσει ή αν θα σταµατήσει το παιχνίδι :

F τη σοβαρότητα µιας παράβασης – αν η παράβαση δικαιολογεί µια

αποβολή (κόκκινη κάρτα), ο διαιτητής πρέπει να σταµατήσει το

παιχνίδι και να αποβάλει τον (παραβάτη) ποδοσφαιριστή, εκτός αν

υπάρχει (αµέσως µετά) µια ξεκάθαρη ευκαιρία επίτευξης τέρµατος

F τη θέση όπου διαπράχθηκε η παράβαση – όσο πιο κοντά είναι στην

αντίπαλη εστία, τόσο πιο αποτελεσµατικό µπορεί να είναι το

πλεονέκτηµα

F τις πιθανότητες µιας άµεσης, υποσχόµενης επιθετικής ενέργειας

F την ατµόσφαιρα του αγώνα

2. Προσθήκη χαµένου χρόνου
Πολλές διακοπές στο παιχνίδι είναι εντελώς φυσιολογικές (πλάγια, από

τέρµατος λακτίσµατα). Θα προστίθεται χρόνος όταν οι καθυστερήσεις είναι

υπερβολικές.

3. Κράτηµα αντιπάλου
Υπενθυµίζεται στους Διαιτητές να παρεµβαίνουν από νωρίς για ν’

αντιµετωπίζουν µε αποφασιστικότητα παραβάσεις κρατήµατος, ειδικά µέσα

στη περιοχή πέναλτι στις εκτελέσεις κόρνερ και στα ελεύθερα λακτίσµατα

(φάουλ). Για την αντιµετώπιση αυτών των καταστάσεων:

F ο διαιτητής πρέπει να προειδοποιεί κάθε ποδοσφαιριστή που κρατά

έναν αντίπαλο πριν η µπάλα µπει στο παιχνίδι

F να παρατηρήσει τον (παραβάτη) ποδοσφαιριστή αν το κράτηµα

συνεχίζεται, πάλι πριν µπει η µπάλα στο παιχνίδι

F να καταλογίσει ένα ελεύθερο λάκτισµα ή πέναλτι και να

παρατηρήσει τον ποδοσφαιριστή, αν αυτό γίνει αφού η µπάλα µπει

στο παιχνίδι
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4. Οφσάιντ
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5. Αντιµετώπιση/ εκτίµηση (τραυµατισµού) µετά από παρατήρηση/
αποβολή
Προηγούµενα ένας τραυµατισµένος ποδοσφαιριστής, που λάµβανε ιατρική
βοήθεια µέσα στον αγωνιστικό χώρο, έπρεπε να φύγει εκτός, πριν επαναρχίσει
το παιχνίδι. Αυτό µπορεί να µην είναι δίκαιο αν ένας αντίπαλος που
προκάλεσε τραυµατισµό, η αµυνόµενη οµάδα να έχει αριθµητικό
πλεονέκτηµα όταν ξαναρχίζει το παιχνίδι.

Ωστόσο αυτή η απαίτηση θεσπίστηκε επειδή οι ποδοσφαιριστές συχνά
χρησιµοποιούσαν αντιαθλητικώς ένα τραυµατισµό, προκειµένου να
καθυστερήσουν την επανέναρξη, για λόγους τακτικής.

Σαν µια ισορροπία, ανάµεσα στα δύο παραπάνω αναφερθέντα, το ΔΠΣ
αποφάσισε ότι µόνο για µια φυσική (σωµατική) παράβαση, όπου ο αντίπαλος
παρατηρείται ή αποβάλλεται, ο τραυµατισµένος ποδοσφαιριστής µπορεί να
δεχτεί µιαν εκτίµηση του τραυµατισµού, ή να θεραπευτεί, γρήγορα και µετά
να παραµείνει µέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Κυρίως όµως η καθυστέρηση δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από µια
συνηθισµένη, που συµβαίνει, όταν το ιατρικό προσωπικό µπαίνει στον
αγωνιστικό χώρο για να εκτιµήσει έναν τραυµατισµό. Η διαφορά είναι στο
σηµείο ότι ενώ ο διαιτητής συνήθιζε να ζητά από το ιατρικό προσωπικό και τον
ποδοσφαιριστή να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο, τώρα µόνο το ιατρικό
προσωπικό φεύγει, αλλά ο ποδοσφαιριστής µπορεί να παραµείνει.

Για να είναι βέβαιο ότι ο τραυµατισµένος ποδοσφαιριστής δεν χρησιµοποιεί/
παρατείνει την καθυστέρηση αντικανονικά, συµβουλεύουµε τους Διαιτητές να
…

F γνωρίζουν τις συνθήκες του αγώνα και κάθε ενδεχόµενη τακτική για
καθυστέρηση της επανέναρξης

F πληροφορούν τον τραυµατισµένο ποδοσφαιριστή ότι, αν χρειάζεται
ιατρική βοήθεια, αυτή πρέπει να είναι ταχύτατη

F κάνουν σήµα στο ιατρικό προσωπικό (όχι στους τραυµατιοφορείς)
και, αν είναι δυνατόν, τους υπενθυµίζουν να είναι γρήγοροι

Όταν ο Διαιτητής αποφασίσει ότι το παιχνίδι θα πρέπει να ξαναρχίζει, είτε…
F το ιατρικό προσωπικό φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο και ο

ποδοσφαιριστής παραµένει
F ο ποδοσφαιριστής φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο για περαιτέρω

εκτίµηση/ θεραπεία (στη περίπτωση αυτή το σήµα στους
τραυµατιοφορείς µπορεί να είναι απαραίτητο)

Σαν µια γενική οδηγία, η επανέναρξη δεν πρέπει να καθυστερεί πάνω από 20-
25 δευτερόλεπτα, πέρα από το σηµείο ότι όλοι είναι έτοιµοι για την
επανέναρξη του παιχνιδιού.

Ο Διαιτητής πρέπει να υπολογίσει όλο το χαµένο χρόνο για τη διακοπή.
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