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Κατά τθ διάρκεια τθσ ποδοςφαιρικισ ςεηόν που μόλισ ολοκλθρϊκθκε, ςε οριςμζνα παιχνίδια τθσ SL1, 

υπιρξαν κάποιεσ διαιτθτικζσ αποφάςεισ  των οποίων θ ορκότθτα όςον αφορά τον κανόνα 11 (offside), 

αμφιςβθτικθκε ζντονα και οι οποίεσ ‘ςικωςαν’ μεγάλο κόρυβο, προκαλϊντασ ‘καυςτικζσ’ επικζςεισ 

ενάντια ςτουσ αξιωματοφχουσ αγϊνα, υπερκεματίηοντασ κυρίωσ τθν ζλλειψθ χριςθσ τθσ γραμμισ 

offside του ςυςτιματοσ VAR και το κενό ςτθν ακρίβεια ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ που αυτι 

δθμιουργοφςε. 

Η ΚΕΔ ςτθ διαρκι τθσ προςπάκεια επίτευξθσ διαφάνειασ, ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ, πάντα ςφμφωνα με 

τουσ Κανόνεσ Παιχνιδιοφ, και προσ αποκατάςταςθ των πραγματικϊν γεγονότων, προχϊρθςε με τθ 

ςυνδρομι τθσ τεχνολογίασ ςε λεπτομερι ανάλυςθ ζξι τζτοιων περιπτϊςεων (με χριςθ  τθσ τεχνολογίασ 

Virtual Offside Line που είναι πλζον διακζςιμθ) ςτοχεφοντασ ςτθν πλιρθ διαλεφκανςι τουσ, για όλουσ 

τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ. 

Αναλυτικότερα: 

I. 4η Αγωνιστική ΠΑΟΚ-ΑΡΗ Λεπ. 45+2 

 

Το τζρμα που πζτυχε θ ομάδα του ΠΑΟΚ ακυρϊκθκε ωσ offside. Ο VAR επιβεβαίωςε τθν 

αρχικι απόφαςθ του διαιτθτι. 

Τελικι Απόφαςθ: OFFSIDE (ΩΣΗ) 

 

       ΙΙ. 6η Αγωνιστική ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΞΑΝΘΗ Λεπ. 31 

Το τζρμα που πζτυχε θ ομάδα του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ακυρϊκθκε ωσ offside. Ο VAR 

επιβεβαίωςε τθν αρχικι απόφαςθ του διαιτθτι. 

Τελικι Απόφαςθ: ΟΧΙ OFFSIDE (ΛΑΘΟ) 
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        ΙΙΙ. 6η Αγωνιστική ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ-ΞΑΝΘΗ Λεπ. 90+3 

Το τζρμα που πζτυχε θ ομάδα τθσ ΞΑΝΘΗΣ ακυρϊκθκε αρχικά ωσ offside. Ο VAR μετά από 

ζλεγχο ςυνζςτθςε αλλαγι τθσ αρχικισ απόφαςθσ και κατοχφρωςθ του τζρματοσ. 

Τελικι Απόφαςθ: ΟΧΙ OFFSIDE (ΩΣΗ) 
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ΙV. 16η Αγωνιστική ΒΟΛΟ-ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ Λεπ. 17 

Το τζρμα που πζτυχε θ ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ακυρϊκθκε ωσ offside. Ο VAR 

επιβεβαίωςε τθν αρχικι απόφαςθ του διαιτθτι. 

Τελικι Απόφαςθ: OFFSIDE (ΩΣΗ) 
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V. 20η Αγωνιστική ΛΑΜΙΑ-ΠΑΟΚ Λεπ. 37 

Το τζρμα που πζτυχε θ ομάδα του ΠΑΟΚ κατακυρϊκθκε ωσ κανονικό. O VAR επιβεβαίωςε 

τθν αρχικι απόφαςθ του διαιτθτι. 

Τελικι Απόφαςθ: ΟΧΙ OFFSIDE (ΩΣΗ) 

 

VI. 26η Αγωνιστική ΟΛΤΜΠΙΑΚΟ-ΠΑΝΑΙΣΩΛΙΚΟ Λεπ. 45+1 

Το τζρμα που πζτυχε θ ομάδα του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ κατακυρϊκθκε ωσ κανονικό. Ο VAR μετά 

από ζλεγχο ςυνζςτθςε αλλαγι τθσ αρχικισ απόφαςθσ και ακφρωςθ του τζρματοσ. 

Τελικι Απόφαςθ: OFFSIDE (ΩΣΗ)  
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Συνοψίηοντασ, από τισ 6 παραπάνω περιπτϊςεισ που αναλφκθκαν, παρά το γεγονόσ ότι ιταν εξαιρετικά 

δφςκολο να λθφκεί ακριβισ απόφαςθ με ‘γυμνό μάτι’ και με δεδομζνθ εκείνθ τθ ςτιγμι τθν ζλλειψθ 

τθσ Virtual Offside Line, πάρκθκαν τελικά πέντε σωστές αποφάσεις και μονάχα μία λανθασμένη. 

Με βάςθ τα παραπάνω, θ ΚΕΔ κα ικελε να δϊςει ζμφαςθ ςτον υψθλό βακμό ςυγκζντρωςθσ που 

επζδειξαν οι αξιωματοφχοι των αγϊνων, ο οποίοσ ςυνζβαλε κακοριςτικά ςτο να λθφκοφν τελικά οι 

ςωςτζσ αποφάςεισ ςτθ ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων που παρατζκθκαν, και με τθν 

ευκαιρία αυτι επικυμεί να ευχαριςτιςει τουσ προπονθτζσ, τουσ ποδοςφαιριςτζσ και τουσ 

αξιωματοφχουσ των ομάδων, που ςτο πνεφμα του Fair-Play ςεβάςτθκαν τισ όποιεσ αποφάςεισ 

ελιφκθςαν. 

 

Εκ τθσ ΚΕΔ/ΕΠΟ, 

Ακινα, 22.07.2020 


