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Τροποποιήσεις Κανόνων 
Ποδοσφαίρου 2012-13 

 
 



Κανόνες του Παιχνιδιού  
και 

Αποφάσεις του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού 

Συμβουλίου 
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ΚΑΝΟΝΑΣ  3 
Ο αριθμός των παικτών–  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

Ι ΠΟΙΝΕΣ 

 

ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (σελ. 36) 

 Διαγράφεται όλη η παράγραφος στο τέλος της σελίδας 35, με 

τίτλο “Σε όλους τους αγώνες” και εντάσσεται στην αρχή της 

επόμενης παραγράφου, της σελίδας 36,  με τίτλο “Διαδικασία 

Αντικατάστασης Παίκτη” ως εξής: 

 

Σ’  όλους τους αγώνες τα ονόματα των 

αναπληρωματικών πρέπει να δίνονται στον 

διαιτητή πριν την έναρξη του παιχνιδιού. 

Κάθε αναπληρωματικός, το όνομα του 

οποίου δεν δίνεται εκείνη την ώρα, δεν 

μπορεί να πάρει μέρος στον αγώνα. 

 

Προκειμένου ν’ αντικατασταθεί … 
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ΚΑΝΟΝΑΣ  3 
Ο αριθμός των παικτών– ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

 
ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 

 

 

ΝΕΟ (προστιθέμενο στο τέλος αυτής της παραγράφου) 

ΚΕΙΜΕΝΟ (σελ. 37) 

 Εάν ένας δηλωθείς αναπληρωματικός μπει 

στον αγωνιστικό χώρο, αντί ενός δηλωθέντα 

τακτικού, στην αρχή του αγώνα και ο 

διαιτητής δεν έχει ενημερωθεί για την αλλαγή 

αυτή: 

• ο διαιτητής επιτρέπει στον δηλωθέντα  

αναπληρωματικό να συνεχίσει τον αγώνα 

 

• καμιά πειθαρχική ποινή δε λαμβάνεται σε 

βάρος του δηλωθέντα αναπληρωματικού 

 

• ο αριθμός των επιτρεπόμενων αλλαγών 

που δικαιούται η ομάδα που έσφαλε, δεν  

μειώνεται  

 

• ο διαιτητής αναφέρει το γεγονός στις 

αρμόδιες αρχές (Φύλλο Αγώνος). 



5 

ΚΑΝΟΝΑΣ  3 
Ο αριθμός των παικτών– ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

 

Αιτιολογία: 
 
Δεν είναι σπάνιο το γεγονός, όπου μια αλλαγή γίνεται πριν την έναρξη 
του αγώνα και ενώ ο διαιτητής έχει ήδη ενημερωθεί για τα ονόματα των 
τακτικών και των αναπληρωματικών. Αυτό, συνήθως, συμβαίνει σ’ έναν 
τραυματισμό παίκτη κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.  
 
Αν ο διαιτητής ενημερωθεί για την αλλαγή, αυτή επιτρέπεται, αλλά εάν 
δεν ενημερωθεί, τότε είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί για το πώς θα 
ενεργήσει στην περίπτωση αυτή.  
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ΚΑΝΟΝΑΣ  4 
Ο εξοπλισμός των παικτών– ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

κάλτσες 

 

 

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (σελ. 55) 

  

• Κάλτσες - Αν χρησιμοποιείται ταινία 

(tape) ή παρόμοιο υλικό  εξωτερικά (από 

τις κάλτσες), θα πρέπει να είναι του ιδίου 

χρώματος με εκείνο το μέρος της κάλτσας 

πάνω στο οποίο τοποθετείται.  
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Αιτιολογία: 
Ένας αυξανόμενος αριθμός  παικτών χρησιμοποιεί υπερβολικές ποσότητες ταινιών, 
εξωτερικά, στις κάλτσες του. Έτσι εμφανίζεται ένα  πλήθος χρωμάτων και, όπως 
φαίνεται από την διαφάνεια, αλλάζει εντελώς  την εμφάνιση (όψη) της κάλτσας. 
Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, ιδιαίτερα στους βοηθούς, οι οποίοι μπορεί να 
χρειαστεί να κοιτάξουν στην κάλτσα, για να προσδιορίσουν ποιος έπαιξε τελευταία 
την μπάλα, πριν αυτή βγει εκτός παιχνιδιού. 

 

ΚΑΝΟΝΑΣ  4 
Ο εξοπλισμός των παικτών– ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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ΚΑΝΟΝΑΣ  8 
Η έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού 

 
ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ  

Το ελεύθερο του διαιτητή 

εκτελείται 

… 

 

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (σελ.  87) 

  

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ  

Το ελεύθερο του διαιτητή εκτελείται …… 
(προστίθεται, στο τέλος της παραγράφου, νέο εδάφιο): 

 

Εάν η μπάλα, αμέσως μετά την εκτέλεση του 

ελεύθερου διαιτητή, λακτισθεί από παίκτη, 

απ’ ευθείας … 

 

•  στο αντίπαλο τέρμα, χορηγείται από 

τέρματος λάκτισμα. 

 

•  στο τέρμα της ομάδας του, χορηγείται 

γωνιαίο λάκτισμα (κόρνερ) υπέρ της 

αντίπαλης ομάδας. 
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Αιτιολογία: 
 
Έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις, όπου σημειώθηκαν γκολ, μετά από ” 
ελεύθερο διαιτητή , “χωρίς ανταγωνισμό” (διεκδίκηση). Αυτό ασκούσε 
μεγάλη πίεση στο διαιτητή, καθώς  έπρεπε να καταλογίσει γκολ. Κατά 
συνέπεια να έχουμε τότε την απρεπή  κατάσταση, όπου η αντίπαλη ομάδα 
αφήνει την άλλη ομάδα να σκοράρει από τη σέντρα, χωρίς οι παίκτες της 
να προσπαθούν να  σταματήσουν  τους αντιπάλους, προκειμένου να 
εξισορροπηθεί το παιχνίδι. 

 

ΚΑΝΟΝΑΣ  8 
Η έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού 

 



Ερμηνεία στους Κανόνες του 
Παιχνιδιού και οδηγίες προς 

διαιτητές 
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ΚΑΝΟΝΑΣ  1 
Ο αγωνιστικός χώρος – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  
Οι εμπορικές διαφημίσεις θα 

απέχουν τουλάχιστον 1 μέτρο (1 

γιάρδα) από τις  πλάγιες γραμμές  

του αγωνιστικού χώρου. 

 

Στον χώρο ….. 

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (σελ. 132) 

Η πρώτη πρόταση, αυτής της παραγράφου, διαμορφώνεται ως εξής: 

  

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  

Οι εμπορικές διαφημίσεις, που βρίσκονται  στο 

έδαφος, θα απέχουν τουλάχιστον 1 μέτρο (1 

γιάρδα) από τις  πλάγιες γραμμές  του αγωνιστικού 

χώρου. 

 

Οι όρθιες εμπορικές διαφημίσεις θα βρίσκονται 

τουλάχιστον: 

1. Ένα (1) μέτρο από τις πλάγιες γραμμές του 

αγωνιστικού χώρου 

2. την ίδια απόσταση από τη γραμμή τέρματος, 

όσο το βάθος των δικτύων  

3. ένα (1) μέτρο από τα δίκτυα  του τέρματος. 

 

Στον χώρο ….. 



 
 

ΚΑΝΟΝΑΣ  1 
Ο αγωνιστικός χώρος – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
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ΚΑΝΟΝΑΣ  1 
Ο αγωνιστικός χώρος – ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
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Αιτιολογία: 
 
Λόγω της αυξανόμενης χρήσης νέων διαφημιστικών πινακίδων, σε όρθια 
θέση, πολύ κοντά στα όρια (γραμμές) του αγωνιστικού χώρου, σύμφωνα 
με το παρόν κείμενο των Κανόνων του Παιχνιδιού, είναι αναγκαίο να 
καθοριστεί η θέση αυτών των διαφημιστικών πινακίδων, σε όρθια θέση, 
ειδικά πίσω από τη γραμμή τέρματος, επειδή μπορεί να κρύψει μέρος του 
διχτιού από την πλευρική θέα (πλάγια πλευρά) και μπορεί επίσης να μην 
είναι ασφαλής, μια τέτοια κατάσταση, για τους παίκτες. 
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ΚΑΝΟΝΑΣ  4 
Ο εξοπλισμός των παικτών– ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

 
ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Λοιπά είδη εξοπλισμού 

……………… 

 

Η χρήση συστημάτων 

ραδιοεπικοινωνιών μεταξύ 

παικτών και/ ή τεχνικού 

προσωπικού δεν επιτρέπεται 

 

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ  (σελ.  139) 

  

Λοιπά είδη εξοπλισμού 

……………….. 

 

Η χρήση ηλεκτρονικών επικοινωνιακών 

συστημάτων μεταξύ των παικτών και/ ή του 

τεχνικού προσωπικού, δεν επιτρέπεται. 
 

 

 

Αιτιολογία 
 
Η μέχρι τώρα διατύπωση δεν αντανακλούσε στην τεχνολογική πρόοδο.  



ΚΑΝΟΝΑΣ  12 
Πειθαρχικές κυρώσεις –  Διαγραφή των λέξεων «ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ» 
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ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
Υπάρχουν περιπτώσεις που 

απαιτείται  παρατήρηση (κίτρινη 

κάρτα) για αντιαθλητική 

συμπεριφορά, όταν ένας παίκτης 

αγγίζει εκ προθέσεως τη μπάλα με 

το χέρι, παραδείγματος χάρη όταν 

ένας παίκτης: 

 

•   Αγγίζει τη μπάλα με το χέρι με 

πρόθεση και προφανώς 

προκειμένου, να εμποδίσει έναν 

αντίπαλο να αποκτήσει την κατοχή 

της 

 

ΝΕΟ (διαμορφωμένο) ΚΕΙΜΕΝΟ (σελ.  187) 

  

Πειθαρχικές κυρώσεις 

 

Υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτείται 

παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) για 

αντιαθλητική συμπεριφορά, όταν ένας 

παίκτης αγγίζει  με πρόθεση την μπάλα με 

το χέρι, παραδείγματος χάρη, όταν ένας 

παίκτης: 

 

•   Αγγίζει την μπάλα με το χέρι με 

πρόθεση, προκειμένου να εμποδίσει έναν 

αντίπαλο να αποκτήσει την κατοχή της 
 

Διαγράφηκαν οι λέξεις «και προφανώς». 
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Αιτιολογία: 
 
Είναι πιο σημαντικό να τιμωρήσεις  τη συνέπεια που η μπάλα παίχτηκε με 
το χέρι, παρά το γεγονός αν ήταν ή όχι προφανές (προκλητικό ή 
κραυγαλέο). Στην πραγματικότητα, ένα παίξιμο της μπάλας με το χέρι θα 
μπορούσε, ορισμένες φορές, να περάσει απαρατήρητο, αλλά σίγουρα 
είναι πολύ σημαντικό. Επιπλέον, είναι δύσκολο να ορίσουμε τι σημαίνει 
«ΠΡΟΦΑΝΕΣ ή ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ» και ως εκ τούτου να έχουμε μια 
ομοιόμορφη ερμηνεία, ειδικά από τους διαιτητές από διαφορετικές χώρες 
ή ηπείρους, με πολύ διαφορετικές εμπειρίες. Διαγράφοντας την λέξη 
“ΠΡΟΦΑΝΩΣ” και υπό την προϋπόθεση ότι το παίξιμο της μπάλας με το 
χέρι εμπόδισε αντίπαλο να αποκτήσει την κατοχή της, ο παραβάτης 
παίκτης πρέπει να παρατηρηθεί με κίτρινη κάρτα, αυτό καθιστά 
ευκολότερη την ερμηνεία. 

ΚΑΝΟΝΑΣ  12 
Παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά – Διαγραφή των 

λέξεων «ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ» 
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2014 FIFA World Cup™ Regulations  

 

Preliminary Competition 

 

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2014 



 

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΟΥ 2014 
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ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Επίσημες διοργανώσεις 

 

Έως τρεις (3), κατ’ ανώτατο 

όριο, αναπληρωματικοί 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

σε οποιονδήποτε αγώνα που 

διεξάγεται και διοργανώνεται 

υπό την αιγίδα της FIFA, των 

συνομοσπονδιών ή των 

ομοσπονδιών- μελών της. 

Οι κανόνες της διοργάνωσης 

πρέπει να αναφέρουν πόσοι 

αναπληρωματικοί μπορούν να 

δηλωθούν, από τρείς (3) μέχρι 

επτά (7). 

 

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Επίσημες διοργανώσεις 

 

Έως τρεις (3), κατ’ ανώτατο όριο, 

αναπληρωματικοί μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε οποιονδήποτε αγώνα 

που διεξάγεται και διοργανώνεται υπό την 

αιγίδα της FIFA, των συνομοσπονδιών ή των 

ομοσπονδιών- μελών της. 

Οι κανόνες της διοργάνωσης πρέπει να 

αναφέρουν πόσοι αναπληρωματικοί 

μπορούν να δηλωθούν, από τρείς (3) μέχρι 

δώδεκα (12). 
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Τεχνολογία γραμμής τέρματος 
Αποφάσεις  ,5  Ιουλίου 2012 

 

Παρουσιάσθηκε, σε ειδική συνεδρίαση του ΔΠΣ, στις 2 Ιουλ 2012 
και εγκρίθηκε η χρήση της τεχνολογίας στόχος-line (GLT), στους 

δύο πρώτους παρόχους τεχνολογίας, GoalRef και Hawk-Eye, 

 που έχουν υπογράψει συμφωνίες παραχώρησης άδειας 
εκμετάλλευσης  και  την εγκατάσταση αντίστοιχων στόχος-line 

συστήματα τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο..  

Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του  2011 και 
συνεχίσθηκε  με μια σειρά από εκτεταμένες εργαστηριακές 

εξετάσεις  έως τον Ιούνιο του 2012. 
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Για να γίνει ο δικαιοδόχος της FIFA, οι 
δύο εταιρείες, επίσης, έπρεπε να 
πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις 
εφαρμογής, όπως η συμμόρφωση με 
τον κώδικα δεοντολογίας του WFSGI 
(Παγκόσμια Ομοσπονδία βιομηχανία 
αθλητικών ειδών), καθώς και την 
εκπλήρωση του προτύπου ISO 9001 για 
να αποδείξει την καταλληλότητα για τις 
επιχειρήσεις.  
Οι εταιρείες υποχρεούνται επίσης να 
παρέχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης 
του προϊόντος  τους. 

Τεχνολογία γραμμής τέρματος 
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Αποφάσεις  
Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου 

ΚΑΝΟΝΕΣ του ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ  
 

2 Οκτωβρίου 2012, Bishopton ,Scotland  
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Παρουσιάσθηκε, σε ειδική συνεδρίαση του ΔΠΣ, στις 2 Ιουλ 2012 
και εγκρίθηκε την 5η Ιουλίου 2012, η χρησιμοποίηση επιπρόσθετων 
βοηθών διαιτητών . 

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (προστίθεται στη σελίδα 128 «ο τέταρτος διαιτητής και ο 
αναπληρωματικός βοηθός διαιτητή»): 
Επιπρόσθετοι βοηθοί διαιτητές θα μπορούν να ορίζονται μέσα στα πλαίσια 
των κανονισμών μίας διοργάνωσης. Πρέπει να είναι ενεργοί διαιτητές της 
κορυφαίας κατηγορίας που διατίθεται. Οι κανονισμοί της διοργάνωσης 
πρέπει να αναφέρουν την διαδικασία που θα ακολουθηθεί όταν ένας 
διαιτητής δεν είναι ικανός να συνεχίσει και είτε :  
 
1. Ο τέταρτος διαιτητής παίρνει τη θέση του διαιτητή, 
      ή 
2.   Ο πρώτος επιπρόσθετος βοηθός διαιτητή παίρνει τη θέση του διαιτητή και 

ο τέταρτος διαιτητής αναλαμβάνει χρέη επιπρόσθετου βοηθού διαιτητή. 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 

Συνέχεια : 

Καθήκοντα :  
Όπου ορίζονται, οι ΕΒΔ, υπό την επιφύλαξη της απόφασης του διαιτητή, 
ενημερώνουν  : 
•  όταν  ολόκληρη η μπάλα πέρασε από τον αγωνιστικό χώρο, την γραμμή 
τέρματος 
• ποια ομάδα δικαιούται το γωνιαίο ή από τέρματος λάκτισμα 
• όταν αντικανονική συμπεριφορά  ή οποιαδήποτε άλλα γεγονότα έλαβαν 
χώρα εκτός του οπτικού πεδίου του διαιτητή 
• όταν παραβάσεις έχουν διαπραχθεί, οποτεδήποτε ο ΕΒΔ έχει καλύτερο 
οπτικό πεδίο σε σχέση με το διαιτητή και ειδικότερα εντός της περιοχής 
πέναλτι. 
• είτε, κατά την διαδικασία των κτυπημάτων πέναλτι, ο τερματοφύλακας  
κινείται εκτός γραμμής πριν η μπάλα λακτισθεί και αν η μπάλα πέρασε την 
γραμμή τέρματος. 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
Συνέχεια : 
Παροχή βοήθειας :  
 
Οι ΕΒΔ επίσης βοηθούν τον διαιτητή στον έλεγχο του αγώνα, σύμφωνα με 
τους Κανόνες του Παιχνιδιού , αλλά την τελική απόφαση λαμβάνει πάντα ο 
διαιτητής του αγώνα. 
 
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παρέμβασης ή απρεπούς συμπεριφοράς, ο 
διαιτητής θα μπορεί να απαλλάξει  ένα επιπρόσθετο βοηθό διαιτητή από τα 
καθήκοντά του και να υποβάλει σχετική έκθεση στις αρμόδιες αρχές. 
 
Σήματα  : 
 
Οι ΕΒΔ θα χρησιμοποιούν σύστημα ενδοεπικοινωνίας και όχι σημαία για να 
μεταδίδουν αποφάσεις στον διαιτητή . Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος 
ενδοεπικοινωνίας, θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα πλαστικά μπαστούνια 
χωρίς την σημαία κάνοντας χρήση του κουμπιού με το ηχητικό   «μπιπ». 
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ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΙ  ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ 
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ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΛΑΘΟΣ ΘΕΣΗ 

ΘΕΣΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ  
ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΝΑΛΤΙ 



27 

 

 

Θέματα  

προς συζήτηση  

και αποφάσεις 
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Εγκρίθηκε η χρήση Vanishing (αυτοεξαφανιζόμενο)  spray, που 

πρότεινε η FIFA και που η χρήση του εφαρμόστηκε πιλοτικά 

από την Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία Νοτίου Αμερικής 

την περίοδο 2011- 2012 

 
Αυτοεξαφανιζόμενο σπρέι: Το σπρέι το οποίο έχει σχεδιαστεί, ειδικά, για να ορίζεται η απόσταση των 9.15μ 

στο αμυντικό τείχος (χρησιμοποιείται ΜΟΝΟ από τους διαιτητές). 


