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Ενέργειες ∆ιαιτητή µετά τον ορισµό του σε αγώνα 

 

Ο ορισµός ενός ∆ιαιτητή και των Βοηθών του γίνεται από την Επιτροπή ∆ιαιτησίας 
της ΕΠΣ Πιερίας 

 

1. Να ενηµερωθείς προσωπικά ή από το site της ΕΠΣ Πιερίας για τον ορισµό 
σου, να αποδεχτείς τον ορισµό σου και αν έχει προκύψει κάποιο πρόβληµα να 
ενηµερώσεις έγκαιρα, προκειµένου να γίνει η αντικατάσταση σου. Σε κάθε 
περίπτωση, αν δεν µπορείς ν’ αγωνιστείς, θα πρέπει να επικοινωνήσεις µε την 
Ε.∆./ΕΠΣ Πιερίας. 

2. Να παραλάβεις το Φ.Α. και να διαπιστώσεις την ορθότητα των 
αναγραφοµένων στοιχείων από την ΕΠΣ Πιερίας. 

3. Να ενηµερώσεις, για επιβεβαίωση και συνεργασία, τους Βοηθούς σου. 

4. Σε περίπτωση που έστω την τελευταία στιγµή δεν µπορείς ν’ αγωνιστείς, 
ενηµέρωσε τη Ε.∆./ΕΠΣ Πιερίας και τους βοηθούς σου. Το ίδιο θα πρέπει να 
κάνουν και οι Βοηθοί στο ∆ιαιτητή τους. 

5. Φρόντισε για την έγκαιρη και ασφαλή µετάβαση σας στο γήπεδο (τουλάχιστον 
45’ πριν την καθορισµένη ώρα έναρξης του αγώνα). 

6. Τοποθέτησε στη τσάντα σου όλα εκείνα τα εφόδια που θα σε βοηθήσουν στη 
διεύθυνση του αγώνα, που είναι: 

 

• Βιβλίο Κανονισµών Παιδιάς, Κ.Α.Π., Προκηρύξεις Πρωταθληµάτων που 

αγωνίζεσθε και αυτό το εγχειρίδιο. 

• Πρακτικές οδηγίες. 

• Το Φύλλο Αγώνα – Εξοδολόγιο Αγώνα. 

• Στολές. 

• 2 Σφυρίχτρες και κέρµα. 

• Τις σηµαίες. 
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• Σηµειωµατάριο, µολύβι, στυλό. 

• Κάρτες (κίτρινη και κόκκινη) 

• Καρµπόν. 
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Ενέργειες ∆ιαιτητή στο γήπεδο, πριν από την έναρξη του αγώνα 

1. Να διαπιστώσεις την κανονική προσέλευση των 2 οµάδων (άρθρο 16, παρ. 1α 

του Κ.Α.Π.). 

2. Να εξετάσεις την ακαταλληλότητα του γηπέδου, αν συντρέχουν οι λόγοι πριν 

από την έναρξη του αγώνα (άρθρο 10, παρ. 1 του Κ.Α.Π.). 

3. Να εξετάσεις την περίπτωση αντικανονικότητας του γηπέδου, πριν από την 

έναρξη του αγώνα (άρθρο 9, παρ. 1 του Κ.Α.Π.). 

4. Να ζητήσεις από τον αρχηγό της γηπεδούχου οµάδας τη λήψη κάθε µέτρου για 

την καλύτερη και ασφαλέστερη διεξαγωγή του αγώνα (άρθρο 9, παρ. 1 του 

Κ.Α.Π.). 

5. Να δεχτείς από τη φιλοξενούµενη οµάδα τυχόν ένσταση γι’ αντικανονικότητα 

του γηπέδου και ν’ απαντήσεις επί αυτής στο Φ.Α. (άρθρο 23, παρ 1α του 

Κ.Α.Π.) 

6. Να συνεργαστείς µε τον Παρατηρητή αγώνα, που έχει ορισθεί. Οφείλεις να 

γνωρίζεις τις αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του Παρατηρητή. Σε περίπτωση 

που δεν έλθει αυτός που έχει ορισθεί, να ορίσεις Παρατηρητή αγώνα 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Α.Π. (άρθρο 13, παρ. 4 του 

Κ.Α.Π.) 

7. Να συµπληρώσεις στη Α’ σελίδα τα στοιχεία που πρέπει: Όνοµα Γιατρού 

αγώνα, όνοµα Παρατηρητή αγώνα, τους παίκτες που θα δηλώσει η κάθε 

οµάδα ως τακτικούς και αναπληρωµατικούς και στη συνέχεια να καλέσεις του 

αρχηγούς των 2 οµάδων να υπογράψουν, αναλαµβάνοντας έτσι την ευθύνη 
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της ορθής δήλωσης των ονοµάτων των παικτών των οµάδων τους, 

αναγράφοντας στη σχετική στήλη τον αριθµό του δελτίου ατοµικών στοιχείων 

και µεταβολών και τον αριθµό της φανέλας τους. Αν χρειασθεί κάποια 

διαγραφή ή διόρθωση, στα δηλωθέντα ονόµατα, αυτή πρέπει να γίνει πριν 

από την έναρξη του αγώνα και να λάβουν ενυπόγραφα γνώση οι αρχηγοί και 

των 2 οµάδων. Μην ξεχνάς ότι κάθε διαγραφή ή διόρθωση στα ονόµατα, µετά 

την έναρξη του αγώνα, δεν επιτρέπεται (διατάξεις του άρθρου 15 του Κ.Α.Π.). 

 Η σύνταξη του Φ.Α. γίνεται πριν από τον αγώνα. Απαγορεύεται η σύνταξή του 

στο ηµίχρονο. 

8. Να ελέγξεις λεπτοµερώς α) Τα δελτία ατοµικών στοιχείων και µεταβολών όλων 

των παικτών και β) Αν περιλαµβάνονται τα ονόµατά τους στην επικυρωµένη 

από τη διοργανώτρια κατάσταση υγείας που ισχύει και να σηµειώσεις στην 

αντίστοιχη στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις τους (άρθρο 18, παρ. 2 και 3 του 

Κ.Α.Π.). 

9. Να κρατήσεις στ’ αποδυτήρια των ∆ιαιτητών όλα τα δελτία ατοµικών στοιχείων 

και µεταβολών και την κατάσταση υγείας των παικτών µέχρι τη συµπλήρωση 

του Φ.Α., µετά τη λήξη του αγώνα (άρθρο 18, παρ. 6 του Κ.Α.Π.). 

10. Ν’ απαγορεύσεις τη συµµετοχή στον αγώνα παίκτη ή παικτών που δεν θα σου 

έχει παραδοθεί από τον εκπρόσωπο της οµάδας του το δελτίο ατοµικών 

στοιχείων και µεταβολών (άρθρο 18, παρ. 7α του Κ.Α.Π.). 

11. N’ απαγορεύσεις τη συµµετοχή στον αγώνα παίκτη ή παικτών που τα ονόµατα 

τους δεν συµπεριλαµβάνονται στη θεωρηµένη κατάσταση υγείας που ισχύει 

(άρθρο 18, παρ. 1 του Κ.Α.Π.) 
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12. Απαγορεύεται η συµµετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόµενες 

οµάδες συγκροτούνται από άνδρες καθώς και το αντίστροφο (άρθρο 19, παρ. 

3α του Κ.Α.Π.) 

13. Ν’ απαγορεύσεις τη συµµετοχή σε αγώνα οµάδων ανδρών παίκτη ή παικτών 

κάτω των 14 ετών (άρθρο 19, παρ. 3β του Κ.Α.Π.) 

14. Να µη διεξάγεις τον αγώνα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί το εξοδολόγιο από τη 

γηπεδούχο οµάδα. 

15. Να εφαρµόσεις τη διαδικασία του άρθρου 12 προκειµένου να συµπληρωθεί το 

τρίο, αν δεν προσέλθει κάποιος από τους αρχικά ορισθέντες ∆ιαιτητές 

(διατάξεις άρθρου 12 του Κ.Α.Π.) 

 Οι διαδικασίες πρέπει να προβλέπονται στην προκήρυξη του πρωταθλήµατος. 

16. Να µην αρχίσεις τον αγώνα αν η µια ή και οι δύο οµάδες παρουσιαστούν στο 

γήπεδο µε λιγότερους από 9 παίκτες (άρθρο 21, παρ. 2γγ) 

17. Να ελέγξεις τη στολή των οµάδων ως προς την κανονικότητα της, το χρώµα 

της, τους αριθµούς στις φανέλες και την τυχόν διαφήµιση που υπάρχει σ’ 

αυτήν και να σηµειώσεις τις όποιες παρατηρήσεις σου στο Φ.Α. (άρθρο 14 του 

Κ.Α.Π.) 

18. Σε περίπτωση που οι στολές των οµάδων είναι όµοιες ή µοιάζουν πολύ, να 

υποχρεώσεις τη γηπεδούχο οµάδα ν’ αλλάξει στολή. (άρθρο 14, παρ. 3β του 

Κ.Α.Π.) 

19. Ν’ αρχίσεις τον αγώνα, χωρίς παρέκκλιση, την ώρα ακριβώς που γράφει στο 

Φ.Α. η διοργανώτρια. (άρθρο 11, παρ. 3 του Κ.Α.Π.) 
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20. Αν ο αγώνας αναβληθεί λόγω καιρικών συνθηκών, η νέα ηµεροµηνία τέλεσης 

του ορίζεται από τη διοργανώτρια Αρχή (άρθρο 21 του Κ.Α.Π.) 

21. Να γράψεις στο Φ.Α. τα ονόµατα των δικαιούµενων προσώπων για παραµονή 

στον αγωνιστικό χώρο και ν’ αποκλείσεις τα τιµωρηµένα πρόσωπα που 

αναγράφονται στο Φ.Α. εξ αυτών που δηλώνονται από την µία ή τις δυο 

οµάδες. 
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Ενέργειες ∆ιαιτητή στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα 

1. Να διευθύνεις τον αγώνα σύµφωνα µε τους Κανονισµούς, τα δικαιώµατα και 
τις υποχρεώσεις σου, που απορρέουν από το άρθρο 5 του Κανονισµού 
Παιδιάς. 

 

2. Να διακόψεις προσωρινά ή οριστικά τον αγώνα, κατά περίπτωση, λόγω 
επεισοδίων, ακαταλληλότητας του γηπέδου, αντικανονικότητας, του γηπέδου 
κ.λ.π. γράφοντας στο Φ.Α. µε σαφήνεια κάθε σου ενέργεια αιτιολογώντας 
επαρκώς την κάθε σου απόφαση. 

 

3. Να διακόψεις οριστικά τον αγώνα αν η µία ή και οι δύο οµάδες µείνουν µε 
λιγότερους από 7 παίκτες. (άρθρο 21, παρ. 8α του Κ.Α.Π.) 

 

4. Να ειδοποιήσεις τον αρχηγό της οµάδας για την ένσταση πλαστοπροσωπίας 
που θα υποβάλλει ο αρχηγός της αντιπάλου οµάδας και τον ύποπτο 
πλαστοπροσωπίας παίκτη να µη φύγει από το γήπεδο και να κρατήσεις το 
δελτίο ατοµικών στοιχείων και µεταβολών το οποίο θα στείλεις στη 
διοργανώτρια µαζί µε το Φ.Α., στο οποίο να γράψεις τις όποιες παρατηρήσεις 
σου. (άρθρο 23, παρ. 2α) 

 

5. Ν’ απαγορεύσεις την επανασυµµετοχή στον αγώνα παίκτη που 
αντικαταστάθηκε και την αντικατάσταση παίκτη που αποβλήθηκε οριστικά από 
τον αγώνα. (άρθρο 18, παρ. 8α και β του Κ.Α.Π.) 

 

6. Να κάνεις την προβλεπόµενη διαδικασία ανάδειξης νικητή (παράταση-πέναλτι) 
που προβλέπεται. 
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Ενέργειες ∆ιαιτητή στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του αγώνα 

 

1. Να περιµένεις ν’ αποχωρήσουν πρώτα όλοι οι παίκτες και των δύο οµάδων και 
µετά το ∆ιαιτητικό τρίο. Έτσι θα µπορέσεις να ελέγξεις κάθε κατάσταση που 
µπορεί να δηµιουργηθεί. 

2. Αφού ηρεµήσεις στ’ αποδυτήρια και αλλάξεις, να συνεργαστείς µε τους δύο 
βοηθούς σου. Συνέταξε το Φ.Α. σε 3 αντίτυπα, καταγράφοντας λεπτοµερώς 
κάθε τι που έγινε στον αγώνα. Αφού ελέγξεις αυτά που έγραψες και τα 
επιβεβαιώσουν οι Βοηθοί σου, κάλεσε τους αρχηγούς και των δύο οµάδων να 
υπογράψουν όπου πρέπει. Η σύνταξη του Φ.Α. πρέπει να γίνει µε στυλό και 
κάθε προσθήκη ή διαγραφή να µονογράφεται από τους δύο αρχηγούς. Μετά 
το κλείσιµο του Φ.Α. καµία προσθήκη ή διαγραφή δεν επιτρέπεται. Να έχεις 
πάντα υπόψη σου ότι ο υπεύθυνος συντάκτης του Φ.Α. είναι µόνο ο ∆ιαιτητής 
και όχι κάποιος Βοηθός σου. Στη συνέχεια δώσε ένα αντίγραφο στη 
γηπεδούχο και ένα στη φιλοξενούµενη οµάδα. (άρθρο 15, παρ. 3 του Κ.Α.Π.) 

3. Συνέταξε Φ.Α. για αγώνα που µαταιώθηκε ή διακόπηκε οριστικά έστω και αν 
αυτός είναι φιλικός. Σε περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί λόγω καιρικών 
συνθηκών και γίνει άλλη µέρα, συνέταξε καινούργιο Φ.Α. (άρθρο 15, παρ. 2 
και 6 του Κ.Α.Π.) 

4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, γράψε στις παρατηρήσεις 
του ∆ιαιτητή «Ουδεµία παρατήρηση». Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 
παρατηρήσεις στο τέλος αυτών γράψε τη φράση «Ουδεµία άλλη παρατήρηση» 
(άρθρο 15, παρ. 4 του Κ.Α.Π.) 

5. Στο Φ.Α. γράψε υποχρεωτικά: Το αποτέλεσµα, την ώρα έναρξης, την ώρα 
λήξης, τις αλλαγές, τις τυχόν καθυστερήσεις και την αιτία που τις προκάλεσαν, 
τις κίτρινες και κόκκινες κάρτες, που έδειξες σε τακτικούς και 
αναπληρωµατικούς παίκτες, την πιθανή απουσία γιατρού αγώνα, παρατηρητή 
κ.λ.π. (άρθρο 15, παρ. 1 του Κ.Α.Π.) 

6. Γράψε ακόµη στο Φ.Α. τις παρατηρήσεις σου για τις ενστάσεις που πιθανόν 
υποβλήθηκαν. (άρθρο 23, παρ. 4 του Κ.Α.Π.) 

7. Παράλαβε από τον παρατηρητή αγώνα την έκθεση του και ζήτησέ του να 
υπογράψει στη σχετική στήλη. (άρθρο 13 του Κ.Α.Π.) 

8. Στείλε το πρωτότυπο του Φ.Α. µαζί µε την έκθεση του παρατηρητή, στη 
∆ιοργανώτρια. (άρθρο 15, παρ. 3 του Κ.Α.Π.) 

Στείλε στη ∆ιοργανώτρια, αν σου το ζητήσουν, έκθεση σχετική µε ένσταση που 
υπέβαλε µια οµάδα και δεν προβλέπεται η καταχώρηση της στο Φ.Α. (άρθρο 23, 
παρ. 6α του Κ.Α.Π.) 
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Μη προσέλευση ∆ιαιτητή ή Βοηθού ή Βοηθών στον αγώνα που έχουν ορισθεί 
από την αρµόδια Επιτροπή. 

 

α) Όταν δεν έλθει ο ένας ή 2 βοηθοί ή και όλο το τρίο, ούτε οι νόµιµοι αναπληρωτές 
τους (άρθρο 12 του Κ.Α.Π.) 

1) Ο ορισθείς ∆ιαιτητής κ. ……………… δεν προσήλθε ν’ αγωνιστεί. Καθήκοντα 
∆ιαιτητή ανέλαβε ο Α’ αναγραφόµενος Βοηθός στο Φ.Α. κ. ……………… και 
καθήκοντα Α’ Βοηθού ο Β’ Βοηθός κ. ……………… Για να συµπληρωθεί το τρίο, σε 
εφαρµογή του άρθρου 12 του Κ.Α.Π., κατόπιν συµφωνίας και των 2 οµάδων 
καθήκοντα Β’ βοηθού ανέλαβε ο ∆ιαιτητής κ. ……………… που βρισκόταν στο 
γήπεδο ή καθήκοντα Β’ Βοηθού ανέλαβε ύστερα από κλήρωση µεταξύ των 
ευρισκοµένων στο γήπεδο επίσηµων ∆ιαιτητών κ.κ. ……………… ο κ. ……………… 

2) Ο ορισθείς Α’ Βοηθός µου  κ. ……………… δεν προσήλθε ν’ αγωνιστεί. Σε 
εφαρµογή του άρθρου 12 του Κ.Α.Π., καθήκοντα Β’ βοηθού ανέλαβε ο 
κ………………, επίσηµος διαιτητής που βρισκόταν στο γήπεδο, κατόπιν συµφωνίας 
και των 2 οµάδων, ενώ καθήκοντα Β’ Βοηθού ανέλαβε ο κ……………… που 
αναγραφόταν στο Φ.Α. ή καθήκοντα Β’ Βοηθού ανέλαβε ύστερα από κλήρωση 
µεταξύ των ευρισκοµένων στο γήπεδο επίσηµων ∆ιαιτητών κ.κ. ……………… ο κ. 
……………… 

3) Ο ορισθείς Β’ Βοηθός µου  κ. ……………… δεν προσήλθε ν’ αγωνιστεί. Σε 
εφαρµογή του άρθρου 12 του Κ.Α.Π., καθήκοντα Β’ βοηθού ανέλαβε ο 
κ………………, επίσηµος διαιτητής που βρισκόταν στο γήπεδο, κατόπιν συµφωνίας 
και των 2 οµάδων, ή καθήκοντα Β’ Βοηθού ανέλαβε ύστερα από κλήρωση µεταξύ 
των ευρισκοµένων στο γήπεδο επίσηµων ∆ιαιτητών κ.κ. ……………… ο κ. 
……………… 

 

β) Σε περίπτωση που δεν προσέλθει στο γήπεδο κανείς από τους 3 αρχικά 
ορισθέντες αλλά παρευρίσκονται στο γήπεδο επίσηµοι ∆ιαιτητές τυχαία και καλούνται 
να διευθύνουν το παιχνίδι, γράφουµε: 

«Επειδή δεν προσήλθε κανείς από τους αρχικά ορισθέντες ∆ιαιτητές στον αγώνα, 
κατόπιν συµφωνίας και των δύο οµάδων ή κατόπιν κλήρωσης µεταξύ των 
κ.κ……………... καθήκοντα ∆ιαιτητή ανέλαβε ο κ. ……………..., επίσηµος ∆ιαιτητής 
της ΕΠΣ Πιερίας και καθήκοντα Α’ Βοηθού ο κ. ……………... και Β’ Βοηθού ο κ. 
……………... επίσηµοι ∆ιαιτητές της ίδιας ΕΠΣ. 
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γ) Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο ορισθείς ∆ιαιτητής, αλλά στον αγώνα 
προβλέπεται και έχει ορισθεί 4ος ∆ιαιτητής που είναι στο γήπεδο: 

«Ο ορισθείς ∆ιαιτητής κ. ……………... δεν προσήλθε ν’ αγωνιστεί. Καθήκοντα 
∆ιαιτητή ανέλαβε ο κ. ……………... που είχε ορισθεί από την αρµόδια επιτροπή ως 
4ος ∆ιαιτητής του αγώνα. 

 

Μη παρουσία γιατρού στον αγώνα 

Τα σωµατεία έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν ώστε να διαθέτουν ιατρό για τους 
αγώνες τους ή νοσοκόµους ή διασώστες. 

 

Για τον παρατηρητή αγώνα (άρθρο 13, παρ. 4 του Κ.Α.Π.) 

 

«Ο παρατηρητής αγώνα που είχε ορισθεί δεν προσήλθε. Σύµφωνα µε το άρθρο 13, 
παρ. 4 του Κ.Α.Π. καθήκοντα παρατηρητή ανέλαβε ο κ. ……………... κάτοικος 
……………..., οδός ……………..., ύστερα από: 

α) Κοινή συµφωνία και των δύο οµάδων ή 

β) Μετά από κλήρωση µετά των υποδειχθέντων από τις 2 οµάδες κ.κ ……………... ή 

γ) Μετά από πρόταση της Β’ οµάδας, γιατί η Α’ οµάδα δεν θέλησε να υποδείξει 
κάποιο πρόσωπο για να γίνει κλήρωση. 

 

Για τα δελτία ατοµικών στοιχείων και µεταβολών και την κατάσταση υγείας. 

«Πριν την έναρξη του αγώνα και ύστερα από έλεγχο διαπίστωσα ότι τα δελτία 
ατοµικών στοιχείων και µεταβολών όλων των παικτών, που δηλώθηκαν τακτικοί ή 
αναπληρωµατικοί, έχουν καλώς και τα ονόµατα των παικτών αυτών 
συµπεριλαµβάνονται στη θεωρηµένη κατάσταση υγείας της οµάδας τους, που 
ισχύει». 

Για τη θεωρηµένη κατάσταση πέραν του έτους (έχει λήξει η ισχύς της). 

«Πριν την έναρξη του αγώνα και ύστερα από έλεγχο διαπίστωσα ότι τα δελτία 
ατοµικών στοιχείων και µεταβολών όλων των παικτών, που δηλώθηκαν τακτικοί ή 
αναπληρωµατικοί, από την οµάδα……….. έχουν καλώς και τα ονόµατα των παικτών 
αυτών συµπεριλαµβάνονται στη θεωρηµένη κατάσταση υγείας της οµάδας τους, που 
όµως ήταν θεωρηµένη πέραν του 6µήνου, ήτοι τελευταία θεώρηση στις 
……………...». 
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Αντικατάσταση αρχηγού. 

Αντικατάσταση αρχηγού στον αγώνα. 

 

«Στο 67’ αντικαταστάθηκε ή αποβλήθηκε ή τραυµατίστηκε και αποχώρησε ο αρχηγός 
της οµάδας ………. κ. ……………, αριθµός δελτίου 123.456, αριθµ. φαν. 5. 
Καθήκοντα αρχηγού ανέλαβε ο κ. ……………... αριθµός δελτίου ……………..., 
φαν……………..., που υπογράφει το Φ.Α.» 

Αντικατάσταση αρχηγού µετά τη λήξη του αγώνα. 

Μετά τη λήξη του αγώνα και ενώ πηγαίναµε στ’ αποδυτήρια ο αρχηγός της οµάδας 
……………... κ. ……………..., αριθµός φανέλας 5 και δελτίου 123.456 µε εξύβρισε µε 
τη φράση «……………...». Στη συνέχεια ήρθε στα αποδυτήρια να υπογράψει το Φ.Α. 
Λόγω της υβριστικής του συµπεριφοράς ήταν αποβλητέος και δεν τον δέχτηκα για να 
υπογράψει. Ύστερα από αυτό καθήκοντα αρχηγού της οµάδας του ανέλαβε ο κ. 
……………... αριθ. δελτίου ……………... αριθ. φανέλας …… που υπογράφει το Φ.Α. 

 

Άρνηση Υπογραφής του Φ.Α. 

«Ο αρχηγός της οµάδας ……………... κ. ……………..., αριθµός φανέλας 5 και 
δελτίου 123.456 αρνήθηκε να υπογράψει το Φ.Α., παρά τις υποδείξεις µου και ως εκ 
τούτου το Φ.Α. δεν φέρει την υπογραφή του. 

 

∆ΙΑΚΟΠΗ Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ 

Ματαίωση αγώνα λόγω µη εµφάνισης της φιλοξενούµενης οµάδας στο γήπεδο. 

«Ο αγώνας δεν έγινε γιατί την προκαθορισµένη ώρα έναρξης του δεν εµφανίστηκε 
στο γήπεδο η φιλοξενούµενη οµάδα……….. Περίµενα στο κέντρο του γηπέδου 10’ 
χωρίς όµως τελικά η φιλοξενούµενη οµάδα …………. να εµφανιστεί. Ύστερα απ’ αυτό 
αποχώρησα και έκλεισα το Φ.Α. Η γηπεδούχος οµάδα …………. παρατάχθηκε 
κανονικά στο γήπεδο». 

Ματαίωση αγώνα λόγω µη εµφάνισης της γηπεδούχου οµάδας στο γήπεδο. 

«Ο αγώνας δεν έγινε γιατί την προκαθορισµένη ώρα έναρξης του δεν εµφανίστηκε 
στο γήπεδο η γηπεδούχος οµάδα……….. Περίµενα στο κέντρο του γηπέδου 10’ 
χωρίς όµως τελικά η γηπεδούχος οµάδα …………. να εµφανιστεί. Ύστερα απ’ αυτό 
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αποχώρησα και έκλεισα το Φ.Α. Η φιλοξενούµενη οµάδα …………. παρατάχθηκε 
κανονικά στο γήπεδο. Τα έξοδα ∆ιαιτησίας δεν καταβλήθηκαν». 

Ματαίωση αγώνα λόγω εµφάνισης της µίας ή και των δύο οµάδων στο γήπεδο µε 
λιγότερους από 9 παίκτες. 

α) «Ο αγώνας δεν έγινε γιατί την προκαθορισµένη ώρα έναρξης του η οµάδα……….. 
παρατάχθηκε στο γήπεδο µε 8 ή 7 παίκτες. Η άλλη οµάδα…………. Παρατάχθηκε 
κανονικά στο γήπεδο. Αποχώρησα και έκλεισα το Φ.Α». 

β) «Ο αγώνας δεν έγινε γιατί την προκαθορισµένη ώρα έναρξης του και οι δύο 
οµάδες παρατάχθηκαν στο γήπεδο µε 8 παίκτες. Αποχώρησα και έκλεισα το Φ.Α». 

Ματαίωση αγώνα λόγω µη εµφάνισης και των δύο οµάδων στο γήπεδο. 

«Ο αγώνας δεν έγινε γιατί την προκαθορισµένη ώρα έναρξης του δεν εµφανίστηκαν 
στο γήπεδο και οι δύο οµάδες. Περίµενα στο στον αγωνιστικό χώρο 10’ χωρίς όµως 
τελικά και οι δύο οµάδες να εµφανιστούν. Ύστερα απ’ αυτό αποχώρησα και έκλεισα 
το Φ.Α. Τα έξοδα ∆ιαιτησίας δεν καταβλήθηκαν». 

Ματαίωση αγώνα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. 

«Ο αγώνας δεν έγινε λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Συγκεκριµένα: 

α) Λόγω της βροχής ο αγωνιστικός χώρος είχε γίνει σε πολύ µεγάλο βαθµό 
λασπώδης, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει η σωµατική ακεραιότητα των παικτών ή 

β) Λόγω της βροχής ο αγωνιστικός χώρος είχε πληµµυρίσει από νερά σε διάφορα 
σηµεία του, µε αποτέλεσµα όταν η µπάλα έπεφτε σ’ αυτά να µην αγγίζει το έδαφος ή 

γ) Λόγω του χιονιού που έπεφτε ή περιφέρεια της µπάλας µεγάλωνε σε βαθµό που 
γίνονταν κανονική ή δ) Το χιόνι που είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο είχε παγώσει 
και υπήρχε κίνδυνος τραυµατισµού των παικτών». 

∆ιακοπή αγώνα λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. 

«Ο αγώνας διακόπηκε οριστικά στο 34’ λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. 
Συγκεκριµένα: α) Λόγω της βροχής ο αγωνιστικός χώρος είχε γίνει σε πολύ µεγάλο 
βαθµό λασπώδης, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύει η σωµατική ακεραιότητα των 
παικτών ή β) Λόγω της βροχής ο αγωνιστικός χώρος είχε πληµµυρίσει από νερά σε 
διάφορα σηµεία του, µε αποτέλεσµα όταν η µπάλα έπεφτε σ’ αυτά να µην αγγίζει το 
έδαφος ή γ) Λόγω του χιονιού που έπεφτε ή περιφέρεια της µπάλας µεγάλωνε σε 
βαθµό που γίνονταν κανονική ή δ) Το χιόνι που είχε πέσει στον αγωνιστικό χώρο είχε 
παγώσει και υπήρχε κίνδυνος τραυµατισµού των παικτών. Το αποτέλεσµα τη στιγµή 
της διακοπής ήταν 2 - 2». 

Ματαίωση αγώνα λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου. 

«Ο αγώνας δεν έγινε γιατί ύστερα από έλεγχο που έκανα στον αγωνιστικό χώρο:  
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α) Οι κύριες γραµµές του δεν είχαν χαραχθεί καθόλου ή ήταν πληµµελώς και 
αντικανονικά χαραγµένες. Υπέδειξα στη γηπεδούχο οµάδα µέχρι την έναρξη του 
αγώνα ν’ αποκαταστήσει την αντικανονικότητα, αλλά δεν το έκανε και ως εκ τούτου 
µαταίωσα τον αγώνα. Οι οµάδες είχαν προσέλθει κανονικά στο γήπεδο ή β) Το 
γήπεδο δεν διέθετε τέρµατα ή το ένα τέρµα ήταν διαστάσεων 7 Χ 2,10. Υπέδειξα στη 
γηπεδούχο οµάδα µέχρι την έναρξη του αγώνα ν’ αποκαταστήσει την 
αντικανονικότητα του γηπέδου που είχε σχέση µε τα τέρµατα. ∆εν το έκανε σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα και ως εκ τούτου µαταίωσα τον αγώνα. Οι οµάδες είχαν προσέλθει 
κανονικά στο γήπεδο». 

Ματαίωση αγώνα λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου. 

«Στο 56’ διέκοψα οριστικά τον αγώνα λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου γιατί:  

α) Έσπασε το οριζόντιο δοκάρι του ενός τέρµατος και δεν υπήρχε η δυνατότητα 
αντικατάστασης του σ’ εύλογο χρονικό διάστηµα. Το αποτέλεσµα τη στιγµή της 
διακοπής ήταν 4 -1 υπέρ της Α’ οµάδας ή β) Λόγω της βροχής που έπεφτε, έσβηναν 
τελείως οι κύριες γραµµές του γηπέδου και δεν υπήρχε δυνατότητα να ξαναγίνουν. Το 
αποτέλεσµα τη στιγµή της διακοπής ήταν 1 – 3 υπέρ της Β’ οµάδας». 

Ματαίωση αγώνα λόγω διαφόρων περιπτώσεων καιρικών συνθηκών. 

α) Ματαίωση Α’ αγώνα όταν στο ίδιο γήπεδο έχει ορισθεί στη συνέχεια αγώνας 
ανώτερης κατηγορίας. 

«Ο αγώνας δεν έγινε γιατί έχει ορισθεί στο ίδιο γήπεδο από τη ∆ιοργανώτρια και 
δεύτερος αγώνας µεγαλύτερης κατηγορίας. Επειδή λόγω της βροχής που έχει πέσει 
πιθανόν το γήπεδο από τη  διεξαγωγή του Α’ αγώνα να καταστεί ακατάλληλο και 
προκειµένου να διεξαχθεί ο αγώνας της µεγαλύτερης κατηγορίας, µαταίωσα τη 
διεξαγωγή του Α’ αγώνα, σύµφωνα µε το άρθρο 8, παρ. 6 του Κ.Α.Π. Οι οµάδες 
προσήλθαν κανονικά στο γήπεδο». 

β) Ματαίωση αγώνα λόγω ανεµοθύελλας. 

«Ο αγώνας δεν έγινε γιατί λόγω του σφοδρού ανέµου που φυσούσε κατά την ώρα 
έναρξης του η µπάλα δεν σταµατούσε στο έδαφος, ο αέρας σήκωνε πέτρες και 
χώµατα, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν οι παίκτες. Περίµενα …… λεπτά µήπως και 
υποχωρήσουν τα καιρικά αυτά φαινόµενα. Επειδή αυτό δεν έγινε, µαταίωσα οριστικά 
τον αγώνα. Οι οµάδες προσήλθαν κανονικά στο γήπεδο». 

γ) Ματαίωση αγώνα λόγω ανεµοθύελλας. 

«Στο 67’ διέκοψα προσωρινά τον αγώνα, γιατί λόγω του σφοδρού ανέµου που 
φυσούσε η µπάλα δεν σταµατούσε στο έδαφος, ο αέρας σήκωνε πέτρες και χώµατα, 
µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν οι παίκτες. Περίµενα …… λεπτά µήπως και 
υποχωρήσουν τα καιρικά αυτά φαινόµενα. Επειδή αυτό δεν έγινε, διέκοψα οριστικά 



Σελίδα 15 από 23 

 

τον αγώνα. Το αποτέλεσµα του αγώνα τη στιγµή της διακοπής ήταν 3 – 2 υπέρ της Α’ 
οµάδας». 

δ) Ματαίωση αγώνα λόγω έλλειψης ορατότητας. 

«Ο αγώνας δεν έγινε γιατί λόγω της οµίχλης δεν υπήρχε ορατότητα στον αγωνιστικό 
χώρο, µε αποτέλεσµα να µην βλέπω από τη µία γωνία του γηπέδου στην άλλη. 
Περίµενα …… λεπτά µήπως και υποχωρήσουν το καιρικό αυτό φαινόµενο. Επειδή 
αυτό δεν έγινε, µαταίωσα οριστικά τον αγώνα. Οι οµάδες προσήλθαν κανονικά στο 
γήπεδο». 

ε) Ματαίωση αγώνα λόγω έλλειψης ορατότητας. 

«Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά στο 59’, γιατί λόγω της οµίχλης δεν υπήρχε 
ορατότητα στον αγωνιστικό χώρο, µε αποτέλεσµα να µην βλέπω από τη µία γωνία 
του γηπέδου στην άλλη. Περίµενα …… λεπτά µήπως και υποχωρήσουν το καιρικό 
αυτό φαινόµενο. Επειδή αυτό δεν έγινε, διέκοψα οριστικά τον αγώνα. Το αποτέλεσµα 
του αγώνα τη στιγµή της διακοπής ήταν 3 – 2 υπέρ της Α’ οµάδας». 

∆ιακοπή αγώνα επειδή η µία ή και οι δύο οµάδες έµειναν µε λιγότερους από 7 
παίκτες. 

α) «Στο 67’ διέκοψα τον αγώνα οριστικά, γιατί η οµάδα……….. έµεινε µε λιγότερους 
από 7 παίκτες. Συγκεκριµένα στο 23’, 44’ και 56’ αποβλήθηκαν οι παίκτες 
Νο….,…..,……, (αναγράφω τα ονόµατα τους, τον αριθµό δελτίου και φανέλας) και 
στο 60’ και 67’ τραυµατίστηκαν το Νο ……,……, (αναφέρω τα ονόµατα τους, τον 
αριθµό δελτίου και φανέλας) και επειδή είχαν γίνει οι προβλεπόµενες αλλαγές ή δεν 
υπήρχαν άλλοι αναπληρωµατικοί παίκτες η οµάδα…………., στο 67’ βρέθηκε µε 6 
παίκτες. Ύστερα απ’ αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ. 8 του Κ.Α.Π. διέκοψα 
οριστικά το παιχνίδι». 

β) «Στο 67’ διέκοψα τον αγώνα οριστικά, γιατί και οι δύο οµάδες ……….. έµειναν µε 
λιγότερους από 7 παίκτες. Συγκεκριµένα στο 23’, 44’ και 56’ αποβλήθηκαν οι παίκτες 
της οµάδας………… Νο….,…..,……, (αναγράφω τα ονόµατα τους, τον αριθµό 
δελτίου και φανέλας) και στο 60’ και 67’ τραυµατίστηκαν δύο παίκτες της ίδιας 
οµάδας, το Νο ……,……, (αναφέρω τα ονόµατα τους, τον αριθµό δελτίου και 
φανέλας) και επειδή είχαν γίνει οι προβλεπόµενες αλλαγές ή δεν υπήρχαν άλλοι 
αναπληρωµατικοί παίκτες η οµάδα…………., στο 67’ βρέθηκε µε 6 παίκτες. Ύστερα 
απ’ αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ. 8 του Κ.Α.Π. διέκοψα οριστικά το παιχνίδι». 

Στο ίδιο λεπτό και η οµάδα……….. βρέθηκε µε 6 παίκτες γιατί παρατάχθηκε χωρίς 
αναπληρωµατικούς και στο 25’, 33’ και 56’ αποχώρησαν οι παραπάνω 3 κατά σειρά 
παίκτες της κ.κ…………….. λόγω στοµαχικών διαταραχών. Για την ίδια οµάδα 
απέβαλα στο 61’ και 67’ 2 παίκτες της, τους κ.κ………………...(γράφω τα ονόµατα 
τους, τον αριθµό του δελτίου και της φανέλας), γιατί χτύπησαν αντιπάλους τους. 
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Ύστερα απ’ αυτό σύµφωνα µε το άρθρο 21, παρ. 8 του Κ.Α.Π. διέκοψα οριστικά το 
παιχνίδι. 

Υποβολή Ενστάσεων που αναγράφονται στο Φ.Α. 

1) Ένσταση πλαστοπροσωπίας (άρθρο 23, παρ. 1 του Κ.Α.Π.) 

 

α) Στην περίπτωση που ο παίκτης, κατά του οποίου υποβάλλεται ή ένσταση 
παρουσιάζεται). 

 

Αφού γραφτεί η ένσταση στη Β’ σελίδα του Φ.Α. και υπογράψουν οι αρχηγοί και των 
δύο οµάδων και οι Βοηθοί ∆ιαιτητές, στις παρατηρήσεις γράφουµε: 

 

«Ο αρχηγός της οµάδας………… υπέβαλε ένσταση πλαστοπροσωπίας για τον 
παίκτη της οµάδας ……………. κ………………., αριθµός δελτίου 123.456, αριθµό 
φανέλας 5. Προς τούτο ενηµερώθηκα στο 35’ του αγώνα, ειδοποίησα τον αρχηγό της 
αντίπαλης οµάδας και τον παίκτη κατά του οποίου στρέφονταν η ένσταση. Ο παίκτης 
προσήλθε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιγράφονται στη σχετική στήλη του 
Φ.Α. στη σελίδα 3, σύµφωνα µε το άρθρο 23, παρ. 2α του Κ.Α.Π.). Συνηµµένα σας 
επισυνάπτω το δελτίο ατοµικών στοιχείων και µεταβολών του παραπάνω παίκτη και 
την κατάσταση υγείας των παικτών της οµάδας του». 

 

β) Στη περίπτωση που ο παίκτης, κατά του οποίου υποβάλλεται η ένσταση δεν 
παρουσιάζεται). 

 

Αφού γραφτεί η ένσταση στη Β’ σελίδα του Φ.Α. και υπογράψουν οι αρχηγοί και των 
δύο οµάδων και οι Βοηθοί ∆ιαιτητές, στις παρατηρήσεις γράφουµε: 

 

«Ο αρχηγός της οµάδας………… υπέβαλε ένσταση πλαστοπροσωπίας για τον 
παίκτη της οµάδας ……………. κ………………., αριθµός δελτίου 123.456, αριθµό 
φανέλας 5. Προς τούτο ενηµερώθηκα στο 35’ του αγώνα, ειδοποίησα τον αρχηγό της 
αντίπαλης οµάδας και τον παίκτη κατά του οποίου στρέφονταν η ένσταση. Ο παίκτης 
δεν προσήλθε, προκειµένου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ν’ αναγραφούν στη 
σχετική στήλη του Φ.Α. στη σελίδα 3, σύµφωνα µε το άρθρο 23, παρ. 2α του Κ.Α.Π.). 
Συνηµµένα σας επισυνάπτω το δελτίο ατοµικών στοιχείων και µεταβολών του 
παραπάνω παίκτη και την κατάσταση υγείας των παικτών της οµάδας του». 
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2) Ένσταση Αντικανονικότητας του γηπέδου και ο αγώνας γίνει. 

«Οι λόγοι που επικαλείται ο αρχηγός της οµάδας…………. γι’ αντικανονικότητα του 
γηπέδου, ύστερα από έλεγχο που έκανα, δεν ευσταθούν και ο αγώνας έγινε 
κανονικά». 

3) Ένσταση γι’ αντικατάσταση ορισθέντος ∆ιαιτητή ή Βοηθών. 

Οι ενστάσεις για αντικανονικότητα γηπέδου και κακό ορισµό διαιτητών υποβάλλονται 
πριν από την έναρξη του αγώνα. 

«Επειδή υποβλήθηκε ένσταση αντικανονικού ορισµού µου ή αντικατάστασης του 
Βοηθού κ. …………….., από την οµάδα Α’, σας κάνω γνωστό ότι αγωνίστηκα ή 
αγωνίστηκε ο Βοηθός νόµιµα, µε πρακτικό της Ε.∆./ΕΠΣ Πιερίας ή µε εντολή του 
Προέδρου Ε.∆./ΕΠΣ Πιερίας επειδή ήµουν αναπληρωµατικός στο πρακτικό ορισµού. 
Η ένσταση υποβλήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα». 

 

4) Ένσταση αντικανονικής συµµετοχής παίκτη που αγωνίσθηκε ως 
αναπληρωµατικός, χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του 
αγώνα (άρθρο 23, παρ. 5β του Κ.Α.Π.) 

Ο ∆ιαιτητής είναι υποχρεωµένος, µετά τη λήξη του αγώνα, µε κάθε ειλικρίνεια, να 
γράψει στο Φ.Α. τι ακριβώς έγινε, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της 
αβλεψίας του, να επιτρέψει τη συµµετοχή αναπληρωµατικού παίκτη που δεν είχε 
γραφτεί στο Φ.Α., πριν από την έναρξη του αγώνα: 

«Στο 78’ συµµετείχε στον αγώνα αντικαθιστώντας τον παίκτη της οµάδας…………. 
κ……………... αριθµός φανέλας…… και δελτίου………. ο παίκτης της ίδιας οµάδας 
κ………………, που δεν είχε δηλωθεί στο Φ.Α. ως αναπληρωµατικός πριν από την 
έναρξη του αγώνα και το γεγονός αυτό δεν υπέπεσε στην αντίληψη µου. 

5) Ένσταση αντικανονικής συµµετοχής παίκτη που ξανασυµµετείχε σε αγώνα ενώ 
είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί οριστικά απ’ αυτόν (άρθρο 23, παρ. 5β του Κ.Α.Π.). 

Ο ∆ιαιτητής είναι υποχρεωµένος, µετά τη λήξη του αγώνα, µε κάθε ειλικρίνεια, να 
γράψει στο Φ.Α. τι ακριβώς έγινε, αναλαµβάνοντας ταυτόχρονα την ευθύνη της 
αβλεψίας του, να επιτρέψει τη συµµετοχή του ίδιου παίκτη στον αγώνα, ενώ είχε 
αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν: 

α) «Στο 78’ συµµετείχε στον αγώνα αντικαθιστώντας τον παίκτη της οµάδας…………. 
κ……………... αριθµός φανέλας…… και δελτίου………. ο παίκτης της ίδιας οµάδας 
κ………………, που στο 37 είχε αντικατασταθεί από τον παίκτη της ίδιας οµάδας 
κ……………… αριθµός φανέλας ………… και δελτίου ……………. Το γεγονός αυτό 
δεν υπέπεσε στην αντίληψη µου. 
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β) «Στο 78’ συµµετείχε στον αγώνα αντικαθιστώντας τον παίκτη της οµάδας…………. 
κ……………... αριθµός φανέλας…… και δελτίου………. ο παίκτης της ίδιας οµάδας 
κ………………, που στο 37 είχε αποβληθεί από τον αγώνα γιατί κτύπησε αντίπαλο 
του. Το γεγονός αυτό δεν υπέπεσε στην αντίληψη µου. 

6) Ένσταση αντικανονικής συµµετοχής παίκτη που είναι επίσηµος ∆ιαιτητής 
Ποδοσφαίρου ή Προπονητής µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος (άρθρο 19 παρ. 5 
του Κ.Α.Π.). 

Ο ∆ιαιτητής είναι υποχρεωµένος, µετά τη λήξη του αγώνα, µε κάθε ειλικρίνεια, να 
γράψει στο Φ.Α. τι ακριβώς γνωρίζει, καθώς και κάθε άλλο συµπληρωµατικό στοιχείο 
που θα βοηθήσει το αρµόδιο όργανο κατά την εκδίκαση της ενστάσεως: 

α) «Ο παίκτης της οµάδας………….. κ………………, αριθµός φανέλας 5 και δελτίου 
123.456 εναντίον του οποίου στρέφεται η ένσταση, είναι επίσηµος ∆ιαιτητής  

   ή δεν γνωρίζω αν είναι επίσηµος ∆ιαιτητής Ποδοσφαίρου». 

β) «Ο παίκτης της οµάδας………….. κ………………, αριθµός φανέλας 5 και δελτίου 
123.456 εναντίον του οποίου στρέφεται η ένσταση, δεν γνωρίζω αν είναι 
προπονητής, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος». 
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Αναγραφή Πειθαρχικών Ποινών. 

α) Αναγραφή κίτρινων καρτών. 
Αν στο Φύλλο Αγώνα υπάρχει ειδικός χώρος που γράφονται οι κίτρινες κάρτες το 
έργο του ∆ιαιτητή είναι εύκολο. Π.χ.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ (ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ) 

Λεπτό 
Αγώνα 

Ονοµατεπώνυµο Οµάδα Αριθµός 
∆ελτίου 

Αριθµός 
Φανέλας 

Αιτιολογία 

38’ …………………. ………. ………… ……….. ∆ιαµαρτυρία σε 
απόφαση µου 

      
 

Αν στο Φ.Α. δεν υπάρχει ειδικός χώρος, οι κίτρινες κάρτες γράφονται στις Λοιπές 
Παρατηρήσεις του ∆ιαιτητή ως εξής και για τις σπουδαιότερες περιπτώσεις:  

Βασικό κείµενο: 

«Στο 34’ του αγώνα παρατήρησα µε κίτρινη κάρτα τον ποδ/στή της 
οµάδας Α’ κ…………….., αριθµός δελτίου 123.456 και φανέλας 5 διότι: 

1 Κράτησε αντίπαλο του από τη φανέλα και ανέκοψε υποσχόµενη επίθεση. 

2 Έπιασε µε πρόθεση την µπάλα µε το χέρι και ανέκοψε υποσχόµενη επίθεση. 

3 ∆ιαµαρτυρήθηκε έντονα σε απόφαση µου λέγοντας µου: «Τι σφυρίξατε κ. ∆ιαιτητά» 
ή διαµαρτυρήθηκε έντονα σε απόφαση µου κουνώντας επιδεικτικά τα χέρια του. 

4 Ενώ είχα δώσει ελεύθερο λάκτισµα σε βάρος της οµάδας του, πέταξε µακριά τη 
µπάλα µε σκοπό την καθυστέρηση της επανέναρξης του αγώνα. 

5 Ενώ είχα σφυρίξει, συνέχισε την προσπάθεια του µη υπακούοντας στην υπόδειξη 
µου. 

6 ∆εν πήγαινε στη σωστή απόφαση των 9,15 ή παραβίασε την απόσταση των 9,15 
στην εκτέλεση ελεύθερου λακτίσµατος. 

7 Στεκόταν πάνω στη µπάλα και δεν επέτρεπε στον αντίπαλό του να εκτελέσει 
λάκτισµα, µε σκοπό να καθυστερήσει την επανέναρξη του αγώνα. 

8 Έπεσε εσκεµµένα στην αντίπαλη περιοχή πέναλτι, κάνοντας θέατρο, µε σκοπό να 
µε παραπλανήσει για να κερδίσει η οµάδα του πέναλτι. 

10 Χρησιµοποίησε το χέρι του και πέτυχε αντικανονικό γκολ, το οποίο και ακυρώθηκε. 
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11 Σήκωσε το πόδι του ψηλά, ενώ ο αντίπαλο του διεκδικούσε την µπάλα µε το 
κεφάλι. 

12 Έκανε ψαλίδι, ενώ ο αντίπαλός του προσπαθούσε να παίξει τη µπάλα µε το 
κεφάλι. 

13 Καθυστερούσε σκόπιµα να εκτελέσει λάκτισµα υπέρ της οµάδας του, παρά τις 
υποδείξεις µου. 

14 Ανασήκωσε µε πρόθεση τη µπάλα στο κεφάλι του, κάνοντας «τρυκ» και τη 
µεταβίβασε στον τερµατοφύλακα της οµάδας του, ο οποίος την έπιασε. 

15 Παρά τις συστάσεις µου, επέµενε να εκτελέσει λάκτισµα υπέρ της οµάδας του από 
σηµείο διαφορετικό απ’ αυτό που είχα υποδείξει. 

16 Βγήκε έξω από τη γραµµή τέρµατος της οµάδος του, χωρίς την άδεια µου, µε 
σκοπό να καταλογισθεί αντίπαλος του σε θέση οφσάιντ. 

17 Τον είδα κατά τη διάρκεια του αγώνα να καπνίζει. 

18 Μετά την επιτυχία τέρµατος υπέρ της οµάδας του βγήκε έξω από τον αγωνιστικό 
χώρο και πανηγύρισε προκλητικά ανεβαίνοντας στα κιγκλιδώµατα. 

19 Παρά τις συστάσεις µου δεν συµµορφώνονταν µε τον Κανόνα 4. 

20 Έσπρωξε κατά τρόπο προκλητικό αντίπαλό του και τον έριξε στο έδαφος. 

21 Αγωνιζόµενος ως τερµατοφύλακας έβγαλε την επικαλαµίδα και χτύπησε µε αυτήν 
την µπάλα, µέσα στην επανορθωτική περιοχή της οµάδας του, µε σκοπό να µην 
επιτευχθεί τέρµα. 

22 Στηρίχτηκε στους ώµους συµπαίκτη του, µε σκοπό να κερδίσει τη µπάλα. 

23 Με πρόθεση «κράτησε» την µπάλα στα πόδια του µε σκοπό να καθυστερήσει τη 
συνέχιση του αγώνα. 

24 Ενώ του είχα δώσει άδεια να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, µπήκε µέσα χωρίς 
την άδεια µου και σούταρε την µπάλα µε αποτέλεσµα να πετύχει τέρµα, το οποίο και 
ακυρώθηκε. 

25 Εκτελώντας πέναλτι, το εκτέλεσε προς τα πίσω, µε αποτέλεσµα συµπαίκτης του 
να σουτάρει και να πετύχει γκολ, το οποίο και ακυρώθηκε. 

26 Ενώ είχα δώσει εντολή σε συµπαίκτη του να εκτελέσει πέναλτι, αυτός έτρεξε και το 
εκτέλεσε. 

27 Ενώ παιζόταν ο αγώνας άλλαξε φανέλα µε τον τερµατοφύλακα της οµάδας του, 
χωρίς να µ’ ενηµερώσουν. 

 



Σελίδα 21 από 23 

 

β) Αναγραφή Κόκκινων Καρτών 

Οι κόκκινες κάρτες γράφονται στη στήλη Λοιπές Παρατηρήσεις ∆ιαιτητή. Η περιγραφή 
της ενέργειας του παίκτη πρέπει να είναι πλήρης, ώστε η αρµόδια επιτροπή της 
∆ιοργανώτριας να χαρακτηρίσει το παράπτωµα και να επιβάλλει την προβλεπόµενη 
από τον Κ.Α.Π. ποινή. 

Βασικό Κείµενο: 

«Στο 77’ λεπτό απέβαλα µε κόκκινη κάρτα τον ποδ/στή της οµάδας 
………………. κ. ………………………… αριθµός δελτίου 123.456 και φανέλα 5 
διότι: 

1 Κλώτσησε µε το πόδι αντίπαλό του ή συµπαίκτη του. 

Σε περίπτωση που ο παθών τραυµατίστηκε γράφουµε: 

Κλώτσησε µε το πόδι αντίπαλό του, µε αποτέλεσµα να τον τραυµατίσει και ν’ 
αντικατασταθεί. (Ο τραυµατισµός γράφεται γιατί η ποινή σ’ αυτήν την περίπτωση είναι 
διαφορετική, από το απλό κτύπηµα). 

2 Κτύπησε µε το χέρι, ή γρονθοκόπησε, ή χαστούκισε αντίπαλο του, ή συµπαίκτη του. 

3 Έφτυσε αντίπαλό του. 

4 Έσπρωξε βίαια αντίπαλό του, πετώντας τον κάτω στο έδαφος. 

5 Απέκρουσε τη µπάλα µε το χέρι ή έπιασε τη µπάλα µε το χέρι αποστερώντας από 
την αντίπαλη οµάδα επίτευξη ξεκάθαρου τέρµατος. 

6 Ως τελευταίος αµυνόµενος ανέτρεψε αντίπαλό του, που βρισκόταν σε ξεκάθαρη 
προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρµατος. 

7 Πέταξε µε δύναµη την µπάλα ή το παπούτσι του και κτύπησε στο πρόσωπο 
αντίπαλο παίκτη µε πρόθεση. 

8 Τράβηξε από τα µαλλιά αντίπαλο παίκτη. 

9 Μετά από τέρµα που πέτυχε έπιασε τα γεννητικά του όργανα, δείχνοντας τα στους 
φιλάθλους ή στον πάγκο της αντίπαλης οµάδας. 

10 Εξύβρισε αντίπαλο παίκτη µε τη φράση «……………..» 

11 Εξύβρισε συµπαίκτη του µε τη φράση «……………….» 

12 Εξύβρισε τα θεία µε τη φράση «………………….» 

13 Με εξύβρισε ή εξύβρισε το Β’ Βοηθό του αγώνας κ………….. µε τις φράσεις 
«………………» 
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14 Με κτύπησε µε το χέρι ή κτύπησε τον Ά Βοηθό κ………………. 

15 Με κλώτσησε µε το πόδι, µε αποτέλεσµα να τραυµατισθώ και να µην µπορώ να 
συνεχίσω τον αγώνα ή κλώτσησε το Β’ Βοηθό κ…………………. 

16 Κλώτσησε ή κτύπησε τον παρατηρητή αγώνα ή το γιατρό του αγώνα ή τον 
αντίπαλο προπονητή ή τον αναπληρωµατικό παίκτη της αντίπαλης οµάδας 
……………… κ…………………. αριθµ. δελτίου……………. και φανέλας……………… 

Σε περίπτωση που ο ίδιος ποδοσφαιριστής υποπέσει σε περισσότερα από ένα 
παραπτώµατα, που προβλέπεται αποβολή, τα γράφουµε όλα µε τη σειρά που έγιναν. 

17 Τράβηξε αντίπαλό του από τα µαλλιά και τον έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια 
κλώτσησε τον πεσµένο ποδοσφαιριστή και τον τραυµάτισε, ενώ ταυτόχρονα τον 
εξύβρισε µε τη φράση «……………..» 

γ) Αποβολή µε δεύτερη κίτρινη κάρτα. 

«Στο 55’ απέβαλα µε: κόκκινη κάρτα (δεύτερη κίτρινη) τον ποδ/στή της οµάδας 
……………… κ………………. αριθµός δελτίου 123.456 και φανέλας 5, επειδή 
κράτησε αντίπαλό του από τη φανέλα µε πρόθεση και ανέκοψε υποσχόµενη επίθεση. 

δ) Αποβολή του αρχηγού της οµάδας. 

«Στο 78’ απέβαλα τον ποδ/στή της οµάδας ……………… κ………………. αριθµός 
δελτίου 123.456 και φανέλας 11, που ήταν και αρχηγός της οµάδας του, γιατί 
εξύβρισε αντίπαλό του µε τη φράση «…………………». Μετά την αποβολή του, 
αρχηγός ανέλαβε ο ποδ/στής της ίδιας οµάδας κ…………….. αριθµός 
δελτίου……………… φανέλας………, που υπογράφει το Φ.Α.». 

ε) Αποβολή αναπληρωµατικού ποδ/στή 

«Στο 79’ του αγώνα απέβαλα τον αναπληρωµατικό ποδ/στή της οµάδας 
……………… κ………………. αριθµός δελτίου ………… και φανέλας ……., γιατί 
µπήκε στον αγωνιστικό χώρο και κτύπησε µε γροθιά αντίπαλό του στο στοµάχι». 

στ) Αποβολή προσώπων που δικαιούνται να είναι 
στον αγωνιστικό χώρο. 

Στα πρόσωπα που δεν είναι ποδοσφαιριστές δεν δείχνουµε ποτέ κίτρινη ή κόκκινη 
κάρτα. Ζητούµε µόνο από τον παρατηρητή του αγώνα να τα αποµακρύνει από τον 
αγωνιστικό χώρο. 
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«Στο 59’ ζήτησα από τον παρατηρητή αγώνα την αποµάκρυνση από τον αγωνιστικό 
χώρο του εκπροσώπου της οµάδας ………….. κ………………. διότι µ’ εξύβρισε µε τις 
φράσεις «……………………». 

Επιµέλεια: Αργύρης Μαβίνης Εκπαιδευτής Ε.Π.Ο. 1ης Κατηγορίας 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ 
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ΧΡΗΣΤΟΣ 
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