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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Εξεταστέα ύλη για την πιστοποίηση Διαιτητών, Βοηθών διαιτητών, Παρατηρητών διαιτησίας 

ΕΠΣ Αχαΐας περιόδου 2020-21     Επιμέλεια και μερική σύνταξη Χρυσόστομος Μάνθος  

1 Το πέναλτι εκτελείται από συμπαίκτη του παίκτη που έχει οριστεί να το 
εκτελέσει και η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ο διαιτητής… 

Α παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει να εκτελεστεί 
πάλι το πέναλτι. 

Β καταλογίζει γκολ. 
Γ διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και δίνει 

συνέχεια στον αγώνα με έμμεσο. 
Δ εκτελεί ελεύθερο διαιτητή στο σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα. 
 

2 Το πέναλτι εκτελείται από συμπαίκτη του παίκτη που έχει οριστεί να το 
εκτελέσει. Ο διαιτητής… 

Α παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει να εκτελεστεί 
πάλι το πέναλτι. 

Β καταλογίζει γκολ. 
Γ διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και δίνει 

συνέχεια στον αγώνα με έμμεσο. 
Δ εκτελεί ελεύθερο διαιτητή στο σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα. 
 

3 Το πέναλτι εκτελείται από συμπαίκτη του παίκτη που έχει οριστεί να το 
εκτελέσει και η μπάλα καταλήγει άουτ. Ο διαιτητής… 

Α παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει να εκτελεστεί 
πάλι το πέναλτι. 

Β καταλογίζει γκολ. 
Γ διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και δίνει 

συνέχεια στον αγώνα με έμμεσο. 
Δ εκτελεί ελεύθερο διαιτητή στο σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα. 
 

4 Το πέναλτι εκτελείται από συμπαίκτη του παίκτη που έχει οριστεί να το 
εκτελέσει και η μπάλα καταλήγει κόρνερ, ύστερα από απόκρουση του 
τερματοφύλακα. Ο διαιτητής… 

Α παρατηρεί τον συμπαίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και διατάσσει να εκτελεστεί 
πάλι το πέναλτι. 

Β καταλογίζει γκολ. 
Γ διακόπτει το παιχνίδι, παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και δίνει 

συνέχεια στον αγώνα με έμμεσο. 
Δ εκτελεί ελεύθερο διαιτητή στο σημείο όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα. 
 

5 Ένας παίκτης που εκτελεί πέναλτι, αφού έχει ολοκληρώσει την πορεία του, 
προσποιείται ότι θα λακτίσει την μπάλα και πετυχαίνει γκολ. Ποιο από τα 
παρακάτω δεν είναι λάθος; 

Α Ο διαιτητής καταλογίζει πάντα ένα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σε βάρος του και τον 
παρατηρεί με κίτρινη κάρτα. 

Β Ο διαιτητής καταλογίζει γκολ, καθώς η προσποίηση επιτρέπεται. 
Γ Ο διαιτητής καταλογίζει πάντα έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σε βάρος του και δεν 

επιβάλει καμία πειθαρχική ποινή. 
Δ Ο διαιτητής διατάζει να επαναληφθεί το πέναλτι, διότι μπήκε γκολ και παρατηρεί με 

κίτρινη κάρτα τον παίκτη. 
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6 Ένας παίκτης που εκτελεί πέναλτι, αφού έχει ολοκληρώσει την πορεία του, 

προσποιείται ότι θα λακτίσει την μπάλα η οποία μετά  καταλήγει άουτ. Ο 
διαιτητής ... 

Α καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σε βάρος του και τον παρατηρεί με κίτρινη 
κάρτα. 

Β καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα 
Γ καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σε βάρος του και δεν επιβάλει καμία πειθαρχική 

ποινή. 
Δ επαναλαμβάνει το πέναλτι και παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον παίκτη. 
 

7 Ένας παίκτης που εκτελεί πέναλτι, αφού έχει ολοκληρώσει την πορεία του, 
προσποιείται ότι θα λακτίσει την μπάλα η οποία καταλήγει κόρνερ ύστερα 
από απόκρουση του τερματοφύλακα. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι 
λάθος; 

Α καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σε βάρος του και τον παρατηρεί με κίτρινη 
κάρτα. 

Β καταλογίζει κόρνερ 
Γ καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σε βάρος του και δεν επιβάλει καμία πειθαρχική 

ποινή. 
Δ επαναλαμβάνει το πέναλτι και παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον παίκτη. 
 

8 Ένας παίκτης που εκτελεί πέναλτι, αφού έχει ολοκληρώσει την πορεία του, 
προσποιείται ότι θα λακτίσει την μπάλα η οποία τελικά επιστρέφει πίσω, 
ύστερα από απόκρουση του τερματοφύλακα, στον ίδιο παίκτη ο οποίος 
σουτάρει και σημειώνει γκολ. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι λάθος; 

Α καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σε βάρος του και τον παρατηρεί με κίτρινη 
κάρτα. 

Β καταλογίζει ελεύθερο διαιτητή, για τον τερματοφύλακα, στο σημείο του πέναλτι και 
παρατηρεί τον παίκτη 

Γ καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα σε βάρος του και δεν επιβάλει καμία πειθαρχική 
ποινή. 

Δ επαναλαμβάνει το πέναλτι και παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον παίκτη. 
 

9 Ποια θέση πρέπει να πάρει ο Βοηθός όταν ο τερματοφύλακας έχει 

μπλοκάρει, με τα χέρια, τη μπάλα και ετοιμάζεται να τη διώξει για να 
παίζεται, ενώ όλοι οι υπόλοιποι παίκτες έχουν "τραβηχτεί" κοντά στο 

κέντρο; 
Α Στην ευθεία με τον δεύτερο τελευταίο αμυντικό, συμπαίκτη του 

τερματοφύλακα, για τις ανάγκες του offside 
Β Στην ευθεία με τη μπάλα 

Γ Στην ευθεία με το ύψος της περιοχής πέναλτι 
Δ Στην ευθεία με τον τερματοφύλακα 
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10 Αμυντικός τραυματίζεται, στην περιοχή πέναλτι της ομάδας του, ύστερα 

από ένα άτσαλο- αδιάφορο μαρκάρισμα αντιπάλου. Ζητά το μοναδικό 
γιατρό της ομάδας του. Ο διαιτητής επιτρέπει την είσοδο και στη 

συνέχεια φεύγουν και οι δύο πίσω από το τέρμα. Το παιχνίδι συνεχίζεται 
και η ομάδα που κέρδισε το φάουλ είναι έτοιμη να σκοράρει. Πριν μπει 

γκολ ο τερματοφύλακας, της ομάδας αυτής, ζητά νερό από τον γιατρό 
που ακόμα είναι πίσω από τέρμα ο οποίος μπαίνει και του δίνει το 
μπουκάλι με το νερό. Στη συνέχεια μπαίνει γκολ κι ο σκόρερ 

πανηγυρίζει βγάζοντας τη φανέλα του. Ο διαιτητής ... 
Α σφυρίζει δείχνοντας σέντρα και παρατηρεί τον σκόρερ γιατί έβγαλε τη φανέλα 

του προκειμένου να πανηγυρίσει 
Β ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει πέναλτι σε βάρος της ομάδας του σκόρερ. 

Απομακρύνει τον γιατρό και παρατηρεί τον σκόρερ 
Γ ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα, σε βάρος της 

ομάδας του σκόρερ, στην περιοχή τέρματος. Απομακρύνει τον γιατρό και 

παρατηρεί τον σκόρερ 
Δ ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει άμεσο σε βάρος της ομάδας του σκόρερ. 

Απομακρύνει τον γιατρό και παρατηρεί τον σκόρερ 
 

11 Στην επιθεώρηση του αγωνιστικού χώρου διαπιστώνεις ότι η διατομή των 
δοκαριών των τερμάτων είναι, τα μεν κάθετα σε τετράγωνη μορφή το δε 
οριζόντιο σε οβάλ. Τι αποφασίζεις; 
Α Ενημερώνω τον υπεύθυνο του γηπέδου ότι έχει στη διάθεσή του χρόνο, ένα τέταρτο 

πριν την έναρξη, να διορθώσει το θέμα αλλάζοντας το οριζόντιο δοκάρι 
Β Αφού ο υπεύθυνος αδυνατεί, λόγω χρόνου, να διορθώσει κάτι δεν κάνω το παιχνίδι 
Γ Κάνω το παιχνίδι 
Δ Κάνω το παιχνίδι και αναφέρω λεπτομερώς το θέμα στο φύλλο αγώνα ώστε το 

αντικανονικό αυτό θέμα να λύσει η διοργανώτρια (δηλαδή η ΕΠΣ). Άλλωστε στο 
ένα ημίχρονο θα παίξει η μια ομάδα και στο δεύτερο η άλλη. 

 

12 Ο τερματοφύλακας διώχνει τη μπάλα για να παίζει. Η μπάλα πέφτοντας στο 
κέντρο του γηπέδου σκάει και γίνεται αντικανονική. Τι θα κάνεις; 
Α Θα αντικαταστήσω τη μπάλα και θα κάνω ελεύθερο διαιτητή στο σημείο ακριβώς 

που έσκασε, στο κέντρο του γηπέδου ανάμεσα σε αντιπάλους 
Β Θα αντικαταστήσω τη μπάλα και θα κάνω ελεύθερο διαιτητή στην περιοχή πέναλτι 

του τερματοφύλακα γι αυτόν 
Γ Θα αντικαταστήσω τη μπάλα και θα κάνω ελεύθερο διαιτητή στο σημείο ακριβώς 

που έσκασε, στο κέντρο του γηπέδου για έναν αντίπαλο του τερματοφύλακα 
Δ Θα αντικαταστήσω τη μπάλα και θα κάνω ελεύθερο διαιτητή στο σημείο ακριβώς 

που έσκασε, στο κέντρο του γηπέδου για έναν συμπαίκτη του τερματοφύλακα 
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13 Το παιχνίδι εξελίσσεται μέσα στην περιοχή πέναλτι, όπου κάποια στιγμή ο 

τερματοφύλακας καταφέρνει να μπλοκάρει την μπάλα. Συμπαίκτης του, 
νευριασμένος, τρέχει προς το διαιτητή, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή 
πέναλτι και διαμαρτυρόμενος τον σπρώχνει με βίαιο τρόπο. Ο διαιτητής 
σφυρίζει και... 
Α αποβάλει τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα. Χορηγεί άμεσο ελεύθερο λάκτισμα, 

υπέρ της αντίπαλης ομάδας, στο σημείο που ήταν ο τερματοφύλακας με την 
μπάλα στα χέρια του.  

Β παρατηρεί, για διαμαρτυρία, τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα. Χορηγεί έμμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα, υπέρ της αντίπαλης ομάδας, στο σημείο της παράβασης.  

Γ αποβάλει τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα και χορηγεί πέναλτι υπέρ της 
αντίπαλης ομάδας.  

Δ παρατηρεί, για διαμαρτυρία, τον συμπαίκτη του τερματοφύλακα. Χορηγεί έμμεσο 
ελεύθερο λάκτισμα, υπέρ της αντίπαλης ομάδας, στο σημείο που ήταν ο 
τερματοφύλακας με την μπάλα στα χέρια του.  

 

14 Ένας αμυνόμενος, ευρισκόμενος στην δική του περιοχή πέναλτι, κτυπά 
βίαια αντίπαλο ενώ η μπάλα παίζει στην αντίπαλη περιοχή πέναλτι. Ο 
διαιτητής… 
Α διακόπτει το παιχνίδι, αποβάλει τον παραβάτη για βίαιη συμπεριφορά και 

καταλογίζει πέναλτι. 
Β διακόπτει το παιχνίδι, αποβάλει τον αμυνόμενο για σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι και 

καταλογίζει πέναλτι. 
Γ διακόπτει παιχνίδι, αποβάλει τον παραβάτη για αντιαθλητική συμπεριφορά, 

καταλογίζει πέναλτι. 
Δ διακόπτει το παιχνίδι, αποβάλει τον αμυνόμενο και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή 

επειδή δεν είδε την παράβαση. 
 

15 Πότε μια παράβαση δεν μπορεί να καθορίζει τον τρόπο επανέναρξης του 
παιχνιδιού; Δηλαδή αν θα αρχίσει με ελεύθερο λάκτισμα (έμμεσο ή άμεσο), 
πέναλτι ή ελεύθερο διαιτητή. 

Α Όταν η παράβαση συμβεί έκτος αγωνιστικού χώρου. 
Β Όταν η παράβαση διαπραχθεί από εξωτερικό παράγοντα. 
Γ Όταν δυο αντίπαλοι παραβαίνουν ταυτόχρονα τον κανονισμό. 
Δ Όταν η μπάλα δεν είναι στο παιχνίδι. 

 

16 Σε τι αναφέρεται ο Κανόνας 9 των Κανονισμών του Παιχνιδιού; 
Α Η μπάλα εντός και εκτός παιχνιδιού 
Β Έναρξη και επανέναρξη του παιχνιδιού 
Γ Η διάρκεια του παιχνιδιού 
Δ Οι Βοηθοί του Διαιτητή. 
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17 Ένα γκολ έχει επιτευχθεί όταν... 
Α η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος μεταξύ των κάθετων δοκαριών 

και του οριζόντιου δοκαριού, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα που αμύνεται δεν έχει 
παραβιάσει τους κανόνες του Παιχνιδιού. 

Β η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος μεταξύ των κάθετων δοκαριών 
και του οριζόντιου δοκαριού. 

Γ η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος μεταξύ των κάθετων δοκαριών 
και κάτω από το οριζόντιο δοκάρι, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα που σημείωσε το 
γκολ δεν έχει παραβιάσει τους Κανόνες του Παιχνιδιού. 

Δ η μπάλα  περάσει τη γραμμή του τέρματος. 
 

18 Η μπάλα παίζεται όταν… (την πλήρη απάντηση) 
Α αναπηδήσει στο κάθετο δοκάρι, το κοντάρι του κόρνερ ή σε έναν αξιωματούχο αγώνα 

που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και παραμείνει σε αυτόν. 
Β αναπηδήσει στο κάθετο δοκάρι, το οριζόντιο δοκάρι, το κοντάρι του κόρνερ ή σε έναν 

αξιωματούχο αγώνα που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και παραμείνει σε αυτόν. 
Γ αναπηδήσει στα κάθετα δοκάρια, το οριζόντιο δοκάρι, τα κοντάρια του κόρνερ, τα 

κοντάρια στην διχοτόμο γραμμή (αν υπάρχουν) ή τους βοηθούς διαιτητή που 
βρίσκονται εκτός του αγωνιστικού χώρου και παραμείνει σε αυτόν. 

Δ Καμία από τις προηγούμενες απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
 

19 Ο επιτιθέμενος, μέσα στην αντίπαλη περιοχή πέναλτι, σουτάρει αλλά 
αστοχεί κι η μπάλα βγαίνει άουτ. Όμως ο αντίπαλός του που τον 
ακολουθούσε από κοντά τον φτύνει γιατί προηγουμένως, στην πορεία τους 
προς το τέρμα, ο επιτιθέμενος τον κράτησε στιγμιαία από την φανέλα και 
δεν τον άφηνε να διεκδικήσει με τίμιο τρόπο τη μπάλα. Βλέποντας εσύ όλο 
αυτό το σκηνικό αποφασίζεις να ... 

Α καταλογίσω πέναλτι αποβάλλοντας τον αμυνόμενο 
Β καταλογίσω πέναλτι αποβάλλοντας τον αμυνόμενο και παρατηρώντας τον επιτιθέμενο 

για το τράβηγμα της φανέλας 
Γ αποβάλλω τον αμυνόμενο και δίνω από τέρματος 
Δ αποβάλλω τον αμυνόμενο, παρατηρώ τον επιτιθέμενο και δίνω από τέρματος 
 

20 Η μπάλα λακτίζεται από έναν επιτιθέμενο. Αναπηδά στο διαιτητή και 
καταλήγει σ' έναν συμπαίκτη του ο οποίος βρίσκεται σε θέση offside. Ο 
συμπαίκτης, αφού την κοντρολάρει, σημειώνει τέρμα. Ο διαιτητής… 

Α καταλογίζει το γκολ επειδή η μπάλα προήλθε από τον διαιτητή και όχι από έναν 
συμπαίκτη. 

Β ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 
Γ καταλογίζει το γκολ υπό την προϋπόθεση ότι η μπάλα έχει αγγίξει κάποιον άλλο παίκτη 

πριν μπει στο τέρμα. 
Δ ακυρώνει το γκολ και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 
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21 Η μπάλα λακτίζεται από έναν αμυνόμενο. Αναπηδά στο διαιτητή και 
καταλήγει σε αντίπαλο ο οποίος βρίσκεται σε θέση offside. Ο αντίπαλος, 
αφού την κοντρολάρει, σημειώνει τέρμα. Ο διαιτητής… 

Α καταλογίζει το γκολ επειδή η μπάλα προήλθε από τον διαιτητή και όχι από έναν 
συμπαίκτη. 

Β ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα. 
Γ καταλογίζει το γκολ υπό την προϋπόθεση ότι η μπάλα έχει αγγίξει κάποιον άλλο παίκτη 

πριν μπει στο τέρμα. 
Δ ακυρώνει το γκολ και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 
 

22 Επιτιθέμενος σουτάρει. Συμπαίκτης του που βρίσκεται σε θέση offside 
παίζει την μπάλα, η οποία προηγουμένως έχει αναπηδήσει σε αμυνόμενο. 
Ο διαιτητής… 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, επειδή η μπάλα προήλθε από αντίπαλο. 
Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί αφού ο συμπαίκτης δεν είχε επηρεάσει έναν αντίπαλο. 
Γ τιμωρεί την παράβαση offside και καταλογίζει έμμεσο 
Δ Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
 

23 Επιτιθέμενος σουτάρει. Συμπαίκτης του που βρίσκεται σε θέση offside 
παίζει την μπάλα, η οποία προηγουμένως έχει κτυπήσει σε αμυνόμενο που 
προσπάθησε να παίξει τη μπάλα αλλά τελικά δεν τα κατάφερε να την 
ελέγξει. Ο διαιτητής… 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, επειδή η μπάλα προήλθε από αντίπαλο. 
Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί αφού ο συμπαίκτης δεν είχε επηρεάσει έναν αντίπαλο. 
Γ τιμωρεί την παράβαση offside και καταλογίζει έμμεσο 
Δ Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
 

24 Επιτιθέμενος σουτάρει για γκολ όμως στη πορεία της η μπάλα αποκρούεται 
με πρόθεση από τον μοναδικό μπροστά από το τέρμα αντίπαλο και 
καταλήγει σε έναν άλλον επιτιθέμενο που ήδη βρισκόταν σε θέση offside. 
Ο βοηθός σηκώνει τη σημαία. Ο διαιτητής, τελικά,...   

Α Αφήνει το παιχνίδι να συνεχισθεί. 
Β Σφυρίζει και σημειώνει έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα για την αμυνόμενη ομάδα. 
Γ Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί διότι ο αμυνόμενος είχε πλήρη κατοχή της μπάλας, 

αφού την σταμάτησε στα πόδια του και μετά την έστειλε στον επιτιθέμενο. 
Δ Σφυρίζει και ξεκινά το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή στο σημείο που ήταν η μπάλα όταν 

σταμάτησε το παιχνίδι. 
 

25 Ένας αμυνόμενος εκτελεί από τέρματος λάκτισμα και η μπάλα πηγαίνει 
κατευθείαν σε συμπαίκτη του που βρίσκεται σε θέση offside.  Ο συμπαίκτης 
κοντρολάρει την μπάλα και σημειώνει τέρμα. Το τέρμα μετρά; 
Α Όχι, γιατί ο παίκτης βρισκόταν σε θέση offside. 
Β Ναι, εφόσον η μπάλα βρίσκει σε άλλο παίκτη πριν μπει στο τέρμα. 
Γ Ναι. Παίκτης, σε θέση offside, δεν τιμωρείται όταν δέχεται την μπάλα απευθείας 

από τέρματος λάκτισμα. 
Δ Ναι, εφόσον η μπάλα βρίσκει σε έναν αντίπαλο παίκτη πριν μπει στο τέρμα. 
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26 Επιτιθέμενος παίκτης εκτελεί σωστά ένα πλάγιο. Tη μπάλα δέχεται 
συμπαίκτης του, που βρίσκεται σε θέση offside, κι αφού την  κοντρολάρει 
σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής … 
Α ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο επειδή ο παίκτης συμμετείχε ενεργά στο 

παιχνίδι από θέση offside. 
Β σφυρίζει έμμεσο αμέσως μόλις η μπάλα μπει στο  παιχνίδι. 
Γ ακυρώνει το γκολ κι αρχίζει ξανά τον αγώνα με από τέρματος λάκτισμα. 
Δ καταλογίζει γκολ 

 

27 Με ποια απόχρωση χρώματος πρέπει να είναι βαμμένα τα δοκάρια του 
τέρματος; 
Α Λευκή ή μαύρη απόχρωση. 
Β Λευκή. 
Γ Οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν το προσδιορίζουν. 
Δ Λευκή και στη βάση των καθέτων με μαύρη. 

 

28 Επιτρέπεται η διεξαγωγή ενός ποδοσφαιρικού αγώνα σε ένα αγωνιστικό 
χώρο με τετράγωνο σχήμα; 
Α Ναι. 
Β Οι Κανόνες του Παιχνιδιού δεν το προσδιορίζουν. 
Γ Όχι. 
Δ Εξαρτάται από την απόφαση του διαιτητή. 
 

29 Ποιο είναι το ελάχιστο πλάτος  του αγωνιστικού χώρου; 
Α 45 μέτρα.  
Β 50 μέτρα.  
Γ 40 μέτρα.  
Δ 55 μέτρα.  

 

30 Ποιο είναι το ελάχιστο ύψος που πρέπει να έχει το κοντάρι του κόρνερ; 
Α 2,10 μέτρα. 
Β 1,8 μέτρα. 
Γ 1,2 μέτρα. 
Δ 1,5 μέτρο. 

 

31 Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να είναι 90 μέτρα σ' έναν αγωνιστικό χώρο; 
Α Η ακτίνα του κύκλου της σέντρας. 
Β Το πλάτος της περιοχής του πέναλτι. 
Γ Το μήκος του αγωνιστικού χώρου. 
Δ Το πλάτος των γραμμών. 

 

32 Στην έναρξη του παιχνιδιού, το βάρος της μπάλας δεν πρέπει να είναι 
μικρότερο από... 
Α 500 γρ. 
Β 410 γρ.  
Γ 400 γρ.  
Δ 450 γρ.  
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33 Στην έναρξη του παιχνιδιού, το βάρος της μπάλας δεν πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από... 
Α 450 γρ. 
Β 500 γρ. 
Γ 400 γρ. 
Δ 430 γρ.  

 

34 Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για να επιτρέψουν την 
αλλαγή της μπάλας είναι... 
Α ο διοργανωτής. 
Β ο προπονητής. 
Γ οι αρχηγοί και των δυο ομάδων. 
Δ ο διαιτητής. 

 

35 Ο επιθετικός που σημείωσε το γκολ μπαίνει στα δίχτυα και παίρνει με τα 
χέρια τη μπάλα. Στη συνέχεια βγαίνει έξω από τον αγωνιστικό χώρο 
πανηγυρίζοντας το γκολ με φυσιολογικούς ρυθμούς τρόπο. Ο διαιτητής … 
Α περιμένει να επιστρέψει με τους συμπαίκτες του για να εκτελεστεί η σέντρα 
Β παρατηρεί τον παίκτη και περιμένει να γίνει η σέντρα 
Γ προειδοποιεί τον παίκτη και περιμένει να γίνει η σέντρα 
Δ ακυρώνει το γκολ, παρατηρεί τον παίκτη και ξεκινά με έμμεσο που μπορεί να 

εκτελεστεί από οποιοδήποτε σημείο της περιοχής τέρματος 
 

36 Ποια από τις τέσσερις περιπτώσεις τιμωρείται με κίτρινη κάρτα; 
Α Παίκτης μαρκάρεται, από αντίπαλο, με τρόπο αδιάφορο 
Β Παίκτης εκτελεί το ελεύθερο λάκτισμα από λάθος θέση προκειμένου να υποχρεωθεί 

να το εκτελέσει από τη σωστή θέση 
Γ Παίκτης εκτελεί το πλάγιο προς τον τερματοφύλακά του ο οποίος την πιάνει με τα 

χέρια του 
Δ Παίκτης στέλνει με το πόδι του εσκεμμένα πίσω στον τερματοφύλακά του ο οποίος 

την πιάνει με τα χέρια 
 

37 Ποια από τις τέσσερις περιπτώσεις τιμωρείται με κίτρινη κάρτα; 
Α Παίκτης μαρκάρεται, από αντίπαλο, με τρόπο αδιάφορο 
Β Παίκτης αργεί να βγει από τον αγωνιστικό χώρο όταν γίνεται η αντικατάστασή του 
Γ Παίκτης εκτελεί το πλάγιο προς τον τερματοφύλακά του ο οποίος την πιάνει με τα 

χέρια του 
Δ Παίκτης στέλνει με το πόδι του εσκεμμένα πίσω στον τερματοφύλακά του ο οποίος 

την πιάνει με τα χέρια 
 

38 Ποια από τις τέσσερις περιπτώσεις τιμωρείται με κίτρινη κάρτα; 
Α Παίκτης μαρκάρεται, από αντίπαλο, με τρόπο αδιάφορο 
Β Παίκτης καθυστερεί πάρα πολύ να εκτελέσει το πλάγιο 
Γ Παίκτης εκτελεί το πλάγιο προς τον τερματοφύλακά του ο οποίος την πιάνει με τα 

χέρια του 
Δ Παίκτης στέλνει με το πόδι του εσκεμμένα πίσω στον τερματοφύλακά του ο οποίος 

την πιάνει με τα χέρια 
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39 Ποια από τις τέσσερις περιπτώσεις τιμωρείται με κίτρινη κάρτα; 
Α Παίκτης μαρκάρεται, από αντίπαλο, με τρόπο αδιάφορο 
Β Παίκτης εσκεμμένα δεν εκτελεί το πλάγιο, αφήνει τη μπάλα κάτω κι έρχεται 

συμπαίκτης του και το εκτελεί 
Γ Παίκτης εκτελεί το πλάγιο προς τον τερματοφύλακά του ο οποίος την πιάνει με τα 

χέρια του 
Δ Παίκτης στέλνει με το πόδι του εσκεμμένα πίσω στον τερματοφύλακά του ο οποίος 

την πιάνει με τα χέρια 
 

40 Ένας παίκτης αρνείται να καλύψει τις επικαλαμίδες του με τις κάλτσες του, 
ισχυριζόμενος ότι έχει ένα τραύμα που τον εμποδίζει να τις καλύψει. Ο 
διαιτητής… 
Α αφού ελέγξει το τραύμα πρέπει να του επιτρέψει να συνεχίσει τον αγώνα γιατί 

πρόκειται για βάσιμο λόγο. 
Β δεν του επιτρέπει να συνεχίσει αν αρνείται  
Γ θα ζητήσει από τους αξιωματούχους της ομάδας να αντικαταστήσουν τον παίκτη. 
Δ θα ζητήσει από τον γιατρό να καλύψει το τραύμα ώστε να μπορεί να συνεχίσει ο 

παίκτης να αγωνίζεται. 
 

41 Μπορεί ένας παίκτης να συμμετέχει σε αγώνα χωρίς να φορά 
ποδοσφαιρικά παπούτσια; 
Α Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι οι άλλοι παίκτες  φοράνε τον ίδιο τύπο υποδημάτων. 
Β Όχι, σε καμία περίπτωση. 
Γ Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι επικίνδυνα για τον ίδιο ή κάποιον άλλο 

παίκτη. 
Δ Εξαρτάται από το είδος του αγωνιστικού χώρου. 

 

42 Κάθε τερματοφύλακας φέρει χρώματα που τον ξεχωρίζουν από … 
Α την αντίπαλη ομάδα, το διαιτητή και τους βοηθούς διαιτητές. 
Β τους υπόλοιπους παίκτες και τους αξιωματούχους αγώνα. 
Γ τον αντίπαλο τερματοφύλακα, το διαιτητή και τον τέταρτο διαιτητή. 
Δ τους συμπαίκτες του. 

 

43 Πότε μπορεί να μπει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο παίκτης από τον οποίο 
ο διαιτητής ζήτησε να φύγει προκειμένου να τακτοποιήσει η στολή του; 
Α Μόνο όταν παίζεται η μπάλα. 
Β Οποτεδήποτε αρκεί να έχει πάρει άδεια από το διαιτητή. 
Γ Μόνο όταν δεν παίζεται η μπάλα. 
Δ Όταν δεν παίζεται η μπάλα και μόνο από την διχοτόμο γραμμή. 
 

44 Ένας παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο για να διορθώσει τα 
παπούτσια του. Μπορεί ο διαιτητής να του δώσει άδεια να επιστρέψει ενώ 
παίζεται η μπάλα; 
Α Όχι. 
Β Ναι, αλλά μόνο εφόσον ο διαιτητής ελέγξει τα παπούτσια. 
Γ Ναι, αλλά μόνο εάν έχουν ελεγχθεί τα παπούτσια του από έναν εκ των 

αξιωματούχων του αγώνα, πριν ο διαιτητής δώσει άδεια στον παίκτη για να 
επιστρέψει. 

Δ Ναι, αλλά μπορεί να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο μόνο από τις γραμμές του 
πλαγίου. 
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45 Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις δεν είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό; 

Α Παίκτης μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς την άδεια του διαιτητή, ενώ είχε βγει 
για να φτιάξει την λανθασμένη στολή του. Ο διαιτητής διακόπτει, εφαρμόζοντας 
το πλεονέκτημα, και ξεκινά το παιχνίδι με έμμεσο από το σημείο της παράβασης. 

Β Παίκτης μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς την άδεια του διαιτητή, ενώ είχε βγει 
για να φτιάξει την λανθασμένη στολή του. Ο διαιτητής διακόπτει, εφαρμόζοντας 
το πλεονέκτημα, και ξεκινά το παιχνίδι με έμμεσο από το σημείο που βρισκόταν 
η μπάλα τη στιγμή της διακοπής. 

Γ Αναπληρωματικός μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και κλωτσά δυνατά έναν 
συμπαίκτη του. Εκτός πλεονεκτήματος ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι, 
αποβάλει τον αναπληρωματικό και ξεκινά με άμεσο στο σημείο της παράβασης ή 
πέναλτι 

Δ Παίκτης κλωτσά δυνατά, με κακία, συμπαίκτη του. Εκτός πλεονεκτήματος, 
διακόπτει το παιχνίδι. αποβάλει τον παίκτη και ξεκινά τον αγώνα με άμεσο ή 
πέναλτι.  

 

46 Ένας αμυνόμενος, που βρίσκεται έξω από τη περιοχή πέναλτι της ομάδας 
του, βγάζει το παπούτσι και το πετά στην μπάλα που είναι μέσα στην 
περιοχή, αποτρέποντας έτσι μια προφανή ευκαιρία για γκολ. Ο διαιτητής … 
Α παρατηρεί τον παίκτη επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για γκολ, αφού ο 

τρόπος αυτός θεωρείται προέκταση του χεριού (το πέταγμα δηλαδή του 
παπουτσιού) και καταλογίζει άμεσο στο σημείο που βρισκόταν ο παίκτης. 

Β παρατηρεί τον παίκτη επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για γκολ και 
καταλογίζει πέναλτι. 

Γ αποβάλει τον παίκτη, επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για γκολ, αφού ο 
τρόπος αυτός θεωρείται προέκταση του χεριού του (το πέταγμα δηλαδή του 
παπουτσιού) και καταλογίζει πέναλτι. 

Δ αποβάλει τον παίκτη επειδή απέτρεψε μια προφανή ευκαιρία για γκολ, αφού ο 
τρόπος αυτός θεωρείται προέκταση του χεριού (το πέταγμα δηλαδή του 
παπουτσιού) και καταλογίζει έμμεσο στο σημείο που βρισκόταν ο παίκτης. 

 

47 Το φτύσιμο κατά αντιπάλου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου συνιστά... 
Α σοβαρό επικίνδυνο παιχνίδι. 
Β βίαιη συμπεριφορά. 
Γ αντιαθλητική συμπεριφορά. 
Δ Ορίζεται συγκεκριμένα στον Κανόνα 12. Το φτύσιμο κατά κάποιου τιμωρείται με 

αποβολή. 
 

48 Ο βοηθός διαιτητή υποδεικνύει τη βίαιη συμπεριφορά ενός παίκτη ενώ η 
μπάλα είναι στο παιχνίδι. Ο διαιτητής δεν βλέπει την υπόδειξη και η ομάδα 
του παραβάτη παίκτη σημειώνει γκολ. Τη στιγμή εκείνη, ο διαιτητής βλέπει 
το σήμα του βοηθού. Ο διαιτητής … 
Α ακυρώνει το γκολ, αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει έμμεσο. 
Β ακυρώνει το γκολ, αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει πέναλτι ή άμεσο. 
Γ ακυρώνει το γκολ, αποβάλει τον παραβάτη και καταλογίζει άμεσο. 
Δ ακυρώνει το γκολ, παρατηρεί τον παραβάτη και καταλογίζει άμεσο. 
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49 Ποιο από τα ακόλουθα δεν είναι σωστό, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός 
πέναλτι; 

Α Η μπάλα πρέπει να είναι τοποθετημένη στο σημείο του πέναλτι. 
Β Ο εκτελεστής πρέπει να παίξει την μπάλα προς τα εμπρός με το πόδι του. 
Γ Ο παίκτης που το εκτελεί δεν μπορεί να παίξει πάλι την μπάλα μέχρις ότου η μπάλα 

αγγίξει ένα από τα κάθετα δοκάρια, το οριζόντιο, τον τερματοφύλακα ή οποιοδήποτε 
συνδυασμό αυτών των τριών. 

Δ Η μπάλα είναι στο παιχνίδι όταν λακτισθεί και ξεκάθαρα μετακινηθεί προς τα εμπρός. 
 

50 Παίκτης εκτελεί σωστά το πλάγιο. Η μπάλα κτυπά στο διαιτητή και βγαίνει 
πάλι από την πλάγια γραμμή, χωρίς να την έχει αγγίξει κάποιος παίκτης. Ο 
διαιτητής …  

Α καταλογίζει πλάγιο για την αντίπαλη ομάδα. 
Β διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα. 
Γ διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή στη πλάγια γραμμή. 
Δ διακόπτει το παιχνίδι και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή εκεί που ακούμπησε τον διαιτητή. 
 

51 Στο κέντρο του γηπέδου, λίγο πριν την έναρξη εκτέλεσης των πέναλτις γι’ 
ανάδειξη νικητή, βρίσκονται στο κέντρο συνολικά 18 παίκτες κι από τις δυο 
ομάδες. Ξαφνικά εμφανίζεται το Νο 10, που είχε φύγει με άδεια για ανάγκη 
του, κι αρχίζει να κατευθύνεται προς το κέντρο για να πάρει τη θέση του. Ο 
4ος έχει διαφορετική άποψη κι ενημερώνει τον διαιτητή ο οποίος ... 

Α τον αφήνει 
Β του ζητά να φύγει λέγοντάς του ότι δεν έχει το δικαίωμα αφού με τη λήξη δεν ήταν στον 

αγωνιστικό χώρο 
Γ του ζητά να φύγει λέγοντάς του ότι δεν έχει το δικαίωμα αφού με τη λήξη δεν ήταν στον 

αγωνιστικό χώρο και τον παρατηρεί για είσοδο στον αγωνιστικό χώρο χωρίς την 
άδειά του 

Δ του αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία και συγχρόνως τον ενημερώνει ότι μπορεί 
να το πράξει αν αντικαταστήσει τον τερματοφύλακα της ομάδας του 

 

52 Βρισκόμαστε στο χρονικό σημείο πριν την έναρξη της διαδικασίας 
ανάδειξης νικητή με πέναλτις. Που θα κτυπηθούν και ποια ομάδα θα 
ξεκινήσει την εκτέλεση των πέναλτις; 

Α Ο διαιτητής θα ελέγξει τις συνθήκες. Δηλαδή σε ποιο τέρμα δεν υπάρχει ήλιος κόντρα 
στα μάτια του τερματοφύλακα ή πίσω στο πέταλο δεν υπήρχαν φανατισμένοι οπαδοί 
με σαφή διάθεση να ρίξουν αντικείμενα κλπ. Θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι η 
φιλοξενούμενη ομάδα 

Β Το τέρμα που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία καθώς και το ποια ομάδα θα 
εκτελέσει το πρώτο, θα καθοριστεί με κλήρωση από τον διαιτητή 

Γ Το τέρμα, που θα εκτελεστούν τα πέναλτις, σε συνεννόηση του διαιτητή και των 
αρχηγών των ομάδων και το ποιος θα εκτελέσει το πρώτο πέναλτι 

Δ Το τέρμα που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαδικασία καθώς και το η ομάδα, που κερδίσει 
την κλήρωση, ποιο πέναλτι θα επιλέξει, το πρώτο ή το δεύτερο, θα καθοριστούν με 
κλήρωση από τον διαιτητή 
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53 Ο διαιτητής καταλογίζει άμεσο για την Α ομάδα. Ο παραβάτης είχε ήδη 
παρατηρηθεί, ωστόσο ένας αντίπαλος πλησιάζει τον διαιτητή και με 
χειρονομίες του ζητά να τον αποβάλλει. Τι θα έκανες αν ήσουν ο διαιτητής; 

Α Θα απέβαλλα τον παραβάτη με δεύτερη κίτρινη. Θα παρατηρούσα τον παίκτη της Α 
ομάδας και θα καταλόγιζα έμμεσο για την Β ομάδα. 

Β Θα απέβαλλα τον παραβάτη με δεύτερη κίτρινη. Θα παρατηρούσα τον παίκτη της Α 
ομάδας και θα ξεκινούσα τον αγώνα με το άμεσο. 

Γ Θα παρατηρούσα τον παίκτη της Β ομάδας και θα ξεκινούσα τον αγώνα με το άμεσο. 
Δ Θα προειδοποιούσα τον παίκτη της Α ομάδας και θα ξεκινούσα τον αγώνα με το άμεσο. 
 

54 Επιτιθέμενος από θέση offside τρέχει προς τη μπάλα, ύστερα από πάσα 
συμπαίκτη του, χωρίς να την αγγίξει καθόλου πριν αυτή περάσει τη γραμμή 
τέρματος. Τι απόφαση θα πάρεις; 

Α Καταλογίζω έμμεσο για παράβαση offside 
Β Καταλογίζω άμεσο αν ο επιτιθέμενος δεν έχει επηρεάσει αντίπαλο 
Γ Καταλογίζω άμεσο αν ο επιτιθέμενος δεν έχει επηρεάσει τον τερματοφύλακα 
Δ Καταλογίζω από τέρματος λάκτισμα αφού απ' αυτό μπορεί να επιτευχθεί γκολ 
 

55 Παίκτης της Α ομάδας σταματά μια υποσχόμενη επίθεση. Αντίπαλος 
αποκτά τη κατοχή της μπάλας κι ο διαιτητής αφήνει το πλεονέκτημα. 
Πειθαρχικός έλεγχος; 

Α Κίτρινη κάρτα  
Β Κόκκινη κάρτα 
Γ Καμμιά πειθαρχική ποινή 
Δ Εξαρτάται από αν σημειωθεί γκολ. Αν υπάρξει γκολ δεν τιμωρείται ο παραβάτης, αν όχι 

πρέπει να πάρει κίτρινη κάρτα. 
 

56 Παίκτης της Α ομάδας σταματά μια υποσχόμενη επίθεση με ριψοκίνδυνο 
τρόπο. Αντίπαλος αποκτά τη κατοχή της μπάλας κι ο διαιτητής αφήνει το 
πλεονέκτημα. Πειθαρχικός έλεγχος; 

Α Κίτρινη κάρτα  
Β Κόκκινη κάρτα 
Γ Καμμιά πειθαρχική ποινή 
Δ Εξαρτάται από αν σημειωθεί γκολ. Αν υπάρξει γκολ δεν τιμωρείται ο παραβάτης, αν όχι 

πρέπει να πάρει κίτρινη κάρτα. 
 

57 Κόρνερ καταλογίζεται όταν … 
Α αμέσως μετά την κανονική εκτέλεση ενός άμεσου, η μπάλα καταλήγει κατευθείαν στ' 

αντίπαλα τέρματα 
Β αμέσως μετά την κανονική εκτέλεση του ελεύθερου διαιτητή ο παίκτης κλωτσά τη 

μπάλα κατευθείαν στα τέρματα της ομάδας του 
Γ ο τερματοφύλακας, κρατώντας τη μπάλα με τα χέρια, την πετά απευθείας στ' αντίπαλα 

δίχτυα 
Δ ο τερματοφύλακας, κρατώντας τη μπάλα με τα χέρια, την πετά απευθείας στα δικά του 

δίχτυα 
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58 Στη διάρκεια του αγώνα ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι, ο προπονητής 

μπαίνει στην τεχνική περιοχή και βρίζει τον αντίπαλο προπονητή. Ο 
διαιτητής σταματά το παιχνίδι. Ποια ποινή θα επιβάλλει και πως θα αρχίσει 
ο αγώνας; 

Α Κόκκινη κάρτα στον προπονητή και έμμεσο εκεί που ήταν η μπάλα τη στιγμή της 
διακοπής 

Β Κόκκινη κάρτα στον προπονητή και ελεύθερο διαιτητή για την ομάδα που είχε τη 
στιγμή της διακοπής τη μπάλα 

Γ Κόκκινη κάρτα στον προπονητή και έμμεσο στο πλησιέστερο, της παράβασης του 
προπονητή, σημείο της πλάγιας γραμμής 

Δ Κόκκινη κάρτα στον προπονητή και ελεύθερο διαιτητή εκεί που ήταν η μπάλα τη στιγμή 
της διακοπής 

 

59 Στη διάρκεια του αγώνα ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι, ο προπονητής 
μπαίνει στην τεχνική επιτροπή και λογοφέρει προς  τον αντίπαλο 
προπονητή. Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι. Ποια ποινή θα επιβάλλει και 
πως θα αρχίσει ο αγώνας; 

Α Κίτρινη κάρτα στον προπονητή και έμμεσο εκεί που ήταν η μπάλα τη στιγμή της 
διακοπής 

Β Κίτρινη κάρτα στον προπονητή και ελεύθερο διαιτητή για την ομάδα που είχε τη στιγμή 
της διακοπής τη μπάλα 

Γ Κίτρινη κάρτα στον προπονητή και έμμεσο στο πλησιέστερο, της παράβασης του 
προπονητή, σημείο της πλάγιας γραμμής 

Δ Κίτρινη κάρτα στον προπονητή και ελεύθερο διαιτητή εκεί που ήταν η μπάλα τη στιγμή 
της διακοπής 

 

60 Μετά την ριψοκίνδυνη επαφή, η ομάδα της οποίας παίκτης δέχθηκε τη 
παράβαση εκτελεί γρήγορα το καταλογισθέν ελεύθερο λάκτισμα καθώς 
έχει μια μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει. Εάν στο τέλος αυτής της 
προσπάθειας σημειώθηκε γκολ, πως θα ενεργούσες σαν διαιτητής ως προς 
την εφαρμογή πειθαρχικού ελέγχου; 

Α Δεν θα εφάρμοζα πειθαρχικό έλεγχο 
Β Θα τον απέβαλα αν είχε κι άλλη κίτρινη κάρτα 
Γ Θα του έδειχνα κίτρινη κάρτα γιατί το μαρκάρισμα ήταν ριψοκίνδυνο 
Δ Θα του έδειχνα κόκκινη κάρτα γιατί το μαρκάρισμα ήταν ριψοκίνδυνο 
 

61 Τι πρέπει να κάνει ο διαιτητής αν παρατηρήσει την ύπαρξη ενός λογότυπου 
αθλητικής μάρκας σε μία από τις σημαίες του κόρνερ; 

Α Να το αγνοήσει ως ασήμαντο γεγονός. 
Β Να διατάξει την αντικατάσταση των σημαιών με σημαίες χωρίς λογότυπα. 
Γ Να διατάξει την αντικατάσταση των σημαιών με σημαίες χωρίς λογότυπα (με εξαίρεση 

λογοτύπων της ΕΠΟ ή της ΕΠΣ), αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, να επιτρέψει 
την συνέχιση του παιχνιδιού και να αναφέρει το περιστατικό. 

Δ Να διακόψει οριστικά τον αγώνα αν δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες σημαίες. 
 
 
 

 
 



Ερωτηματολόγιο πιστοποίησης αξιωματούχων αγώνα ΕΠΣ Αχαΐας 2020-21                                                              14 

 

 
 
62 Ποια πρέπει να είναι η απόσταση μεταξύ του σημείου του πέναλτι και του 

τόξου της περιοχής πέναλτι; 
Α 11 μέτρα.  
Β 7,32 μέτρα.  
Γ 9,15 μέτρα.  
Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
 

63 Η εφαρμογή του πλεονεκτήματος σημαίνει ότι... 
Α ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί αν η ομάδα, κατά της οποίας διαπράχθηκε 

το παράπτωμα, επωφελείται απ' αυτό 
Β ο παίκτης, που διαπράττει το παράπτωμα, επωφελείται απ' την ενέργειά του αυτή. 
Γ ο παίκτης, που διαπράττει το παράπτωμα, επωφελείται απ' την ενέργειά του αυτή, η 

ομάδα του. 
Δ ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί αν η ομάδα, κατά της οποίας διαπράχθηκε 

το παράπτωμα, συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας 
 

64 Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, οι παίκτες  που έχουν 
αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο λόγω τραυματισμού... 

Α μπορούν να επιστρέψουν, στη διάρκεια του παιχνιδιού, από οποιαδήποτε γραμμή των 
ορίων με την άδεια βοηθού, του τέταρτου ή του διαιτητή. 

Β εξαρτάται από τον βαθμό του τραυματισμού κι ανάλογα 
Γ πρέπει να περιμένουν μια διακοπή του παιχνιδιού για να επιστρέψουν. 
Δ αν παίζεται η μπάλα πρέπει πάντοτε να επιστρέφουν στον αγώνα από τη πλάγια 

γραμμή, αφού λάβουν άδεια από τον διαιτητή. 
 

65 Η περιφέρεια της μπάλας είναι... 
Α όχι μεγαλύτερη από 70 εκατοστά και όχι μικρότερη από 68 εκατοστά. 
Β όχι μεγαλύτερη από 65 εκατοστά. και όχι μικρότερη από 60 εκατοστά. 
Γ όχι μεγαλύτερη από 75 εκατοστά και όχι μικρότερη από 70 εκατοστά. 
Δ όχι μεγαλύτερη από 60 εκατοστά και όχι μικρότερη από 55 εκατοστά.  
 

66 Η γνώμη  του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) είναι ότι ένα 
παιχνίδι δεν πρέπει να συνεχίζεται αν λιγότεροι από... 

Α πέντε παίκτες  απομένουν σε μια ομάδα. 
Β έξι παίκτες  απομένουν σε μια ομάδα. 
Γ επτά παίκτες  απομένουν σε μια ομάδα. 
Δ εννέα παίκτες  απομένουν σε μια ομάδα. 
 

67 Με πόσους παίκτες, το λιγότερο, μπορεί ν' αρχίσει τον αγώνα, μια ομάδα; 
Α με 7 παίκτες 

Β με 8 παίκτες 
Γ με 9 παίκτες 
Δ με 10 παίκτες 
 
 

68 Η επιτιθέμενη ομάδα αγωνίζεται με 7 παίκτες. Παίκτης της πέφτει στο 
έδαφος κρατώντας το γόνατό του, κάτι το οποίο δεν θεωρείται σοβαρό. Ο 
διαιτητής … 
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Α διακόπτει το παιχνίδι, περιμένει να ώστε να μπορέσει ο παίκτης να αγωνιστεί ή να 
αντικατασταθεί κι αν τελικά η ομάδα δεν μπορεί να συνεχίσει με 7 παίκτες, να 
διακόψει οριστικά τον αγώνα. 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και μόλις διακοπεί, ελέγχει αν ο παίκτης μπορεί να 
αγωνιστεί ή να αντικατασταθεί. Αν δεν γίνεται διακόπτει οριστικά τον αγώνα. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι και επιτρέπει στον παίκτη να δεχθεί ιατρική φροντίδα, για όση 
ώρα θέλει ο παίκτης 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
 

69 Μια ομάδα δεν δηλώνει αναπληρωματικούς παίκτες  πριν την έναρξη του 
αγώνα, κατά συνέπεια... 

Α η ομάδα αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αναπληρωματικούς στη διάρκεια του 
αγώνα. 

Β οι αναπληρωματικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την έναρξη του δεύτερου 
ημιχρόνου. 

Γ οι αναπληρωματικοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν έλθουν και αφού δηλώσουν το 
όνομά τους στο διαιτητή. 

Δ Καμία από τις απαντήσεις δεν είναι σωστή. 
 

70 Επιτρέπεται στους παίκτες να φοράνε κοσμήματα κατά τη διάρκεια ενός 
παιχνιδιού; 

Α Ναι. 
Β Όχι. 
Γ Εξαρτάται από τον κανονισμό της διοργάνωσης. 
Δ Εξαρτάται από τον διαιτητή. 

71 Μπορεί ένας παίκτης να αγωνιστεί χωρίς επικαλαμίδες; 
Α Ναι. 
Β Μόνο αν είναι ο αρχηγός. 
Γ Όχι. 
Δ Ναι, αν υπάρχει σοβαρός λόγος. 

72 Επιτρέπεται να αγωνισθεί ένας παίκτης σε φιλικό παιχνίδι χωρίς 
επικαλαμίδες; 

Α Ναι, γιατί είναι προαιρετικές. 
Β Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
Γ Όχι. 
Δ Ναι, γιατί πρόκειται για φιλικό παιχνίδι. 
 

73 Ο διαιτητής διαπιστώνει ότι ένας παίκτης φορά σκουλαρίκι και σταματά το 
παιχνίδι. Στη συνέχεια … 

Α τον παρατηρεί και ξεκινά το παιχνίδι με έμμεσο στο σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή 
της διακοπής. 

Β τον παρατηρεί και ξεκινά το παιχνίδι με άμεσο στο σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή 
της διακοπής. 

Γ του ζητά να φύγει, προκειμένου να τακτοποιήσει το θέμα και ξεκινά το παιχνίδι με 
άμεσο στο σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής. 

Δ του ζητά να φύγει, προκειμένου να τακτοποιήσει το θέμα και ξεκινά το παιχνίδι με 
έμμεσο στο σημείο που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής. 
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74 Παίκτης που με την άδεια του διαιτητή βρίσκεται έξω από τον αγωνιστικό 
χώρο για να αλλάξει φανέλα που είχε σκιστεί, ζητά να συμμετάσχει πάλι στο 
παιχνίδι. Ο παίκτης μπαίνει… 

Α γιατί ελέγχθηκε από τον βοηθό ή από τον τέταρτο και σε φυσική διακοπή χωρίς την 
άδεια του διαιτητή. 

Β γιατί ελέγχθηκε από τον βοηθό ή από τον τέταρτο και σε φυσική διακοπή με την άδεια 
του διαιτητή. 

Γ γιατί ελέγχθηκε από αξιωματούχο του αγώνα με την άδεια του διαιτητή. 
Δ γιατί ελέγχθηκε από αξιωματούχο του αγώνα με την άδεια του διαιτητή σε μια φυσική 

διακοπή του αγώνα. 
 

75 Το καπέλο του τερματοφύλακα ως προστατευτικός και παράλληλα 
ακίνδυνος εξοπλισμός επιτρέπεται; 

Α Ναι. 
Β Όχι. 
Γ Όχι και παρατηρείται με κίτρινη κάρτα. 
Δ Ναι, αφού δηλωθεί πριν την έναρξη του αγώνα. 
 

76 Ο προπονητής ζητά από τον διαιτητή, λίγο πριν την έναρξη των πέναλτις, 
για την ανάδειξη νικητή, να κάνει αλλαγή τον παίκτη Νο 11 με 
αναπληρωματικό ταλέντο στα κτυπήματα πέναλτις. Ο διαιτητής … 

Α του αρνείται 
Β τον ενημερώνει ότι μόνον με τον τερματοφύλακα μπορεί να συμβεί αυτό, αρκεί να μην 

έχει κάνει όλες τις αντικαταστάσεις που δικαιούταν στη διάρκεια των 120 λεπτών 
Γ του επιτρέπει να κάνει την αλλαγή με έναν οποιονδήποτε παίκτη θέλει 
Δ του επιτρέπει να κάνει την αλλαγή με έναν οποιονδήποτε παίκτη θέλει, αρκεί να μην 

έχει κάνει όλες τις αντικαταστάσεις που δικαιούταν στη διάρκεια των 120 λεπτών 
 

77 Ο διαιτητής έχει αποφασίσει να παρατηρήσει έναν παίκτη ο οποίος σε μια 
προσπάθεια να μαρκάρει αντίπαλο τραυματίστηκε και πρέπει να βγει εκτός 
αγωνιστικού χώρου για να τον δουν καλύτερα οι γιατροί. Πότε θα του δείξει 
τη κάρτα; 

Α Την ώρα που βγαίνει χωρίς να δείχνει αρνητικό συναίσθημα πχ εμπάθεια 
Β Όταν θα ζητήσει άδεια να μπει 
Γ Τον ενημερώνει ο πλησιέστερος βοηθός κι ο διαιτητής ενημερώνει τους δυο αρχηγούς 
Δ Όταν έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο 
 

78 "Διάλειμμα λήψης υγρών (ΔΛΥ) και διάλειμμα ανάκτησης δυνάμεων 
(ΔΑΔ)". Ποιος είναι ο χρόνος διάρκειάς τους; 

Α ΔΛΥ= έως 60 δευτερόλεπτα και ΔΑΔ= από ενάμιση λεπτό έως τρία λεπτά 
Β ΔΛΥ= από μισό λεπτό έως τρία λεπτά και ΔΑΔ= έως 60 δευτερόλεπτα 
Γ ΔΛΥ= από μισό λεπτό έως τρία λεπτά και ΔΑΔ= έως 90 δευτερόλεπτα 
Δ ΔΛΥ= έως 60 δευτερόλεπτα και ΔΑΔ= από 60 δευτερόλεπτα έως τρία λεπτά 
 
 

 
 
 
79 Παίκτης ξεκινά αντεπίθεση και πασάρει τη μπάλα σε συμπαίκτη του ο 

οποίος βρίσκεται στο δικό τους μισό γήπεδο και πιο κοντά στην αντίπαλη 
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γραμμή τέρματος από τη μπάλα και τον δεύτερο τελευταίο αντίπαλο. Ο 
συμπαίκτης παίρνει τη μπάλα κι αρχίζει να τρέχει ώσπου στο τέλος της 
προσπάθειάς του σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής ... 

Α καταλογίζει παράβαση offside 
Β καταλογίζει γκολ 
Γ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα 
Δ καταλογίζει έμμεσο στο σημείο που βρισκόταν ο συμπαίκτης όταν πήρε τη μπάλα 
 

80 Ο τερματοφύλακας κρατά τη μπάλα με τα χέρια μακριά από το σώμα του 
έτοιμος να τη κλωτσήσει προς το κέντρο. Αντίπαλος προσπαθεί να την 
λακτίσει. Πως θα ξεκινήσει το παιχνίδι και ποια θα είναι η πειθαρχική 
ποινή; 

Α έμμεσο  
Β έμμεσο και κίτρινη αν ανακόπτει υποσχόμενη επίθεση ή με την ενέργεια αυτή ενεργεί 

προς τον τερματοφύλακα με ριψοκίνδυνο τρόπο 
Γ συνέχεια στο παιχνίδι, χωρίς πειθαρχική ποινή 
Δ πέναλτι 
 

81 Παίκτης φαίνεται ότι πρόκειται να εκτελέσει ένα πλάγιο αλλά ξαφνικά 
αφήνει τη μπάλα γι συμπαίκτη του. Τι αποφασίζεις σαν διαιτητής; 

Α Τίποτα 
Β Αν θεωρήσω ότι το κάνει με σκοπό την καθυστέρηση, τον παρατηρώ  
Γ Αν θεωρήσω ότι το κάνει με σκοπό την καθυστέρηση, τον παρατηρώ και δίνω πλάγιο 

για την αντίπαλη ομάδα 
Δ Αν θεωρήσω ότι το κάνει με σκοπό την καθυστέρηση, τον παρατηρώ και δίνω εντολή 

να εκτελέσει η ομάδα του το πλάγιο 
 

82 Ενώ εκτελείται κόρνερ η παίκτρια, της Α ομάδας, που το κτύπησε, γλιστρά 
στο γρασίδι. Επειδή η μπάλα δεν είχε απομακρυνθεί αρκετά σηκώνεται, 
τρέχει και κλώτσα τη μπάλα. Όμως από βιασύνη η μπάλα καταλήγει στη 
περιοχή πέναλτι της ομάδας της. Εκεί συμπαίκτριά της μαρκάρει 
ριψοκίνδυνα μια αντίπαλο. Η διαιτητής ... 

Α καταλογίζει πέναλτι για την Β ομάδα και παρατηρεί την αμυνόμενη της Α ομάδας για 
το ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα 

Β καταλογίζει πέναλτι για την Β ομάδα και αποβάλει την αμυνόμενη της Α ομάδας για το 
ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα το οποίο στέρησε μια ξεκάθαρη ευκαιρία για γκολ στην 
αντίπαλο 

Γ έμμεσο για την Β ομάδα κοντά στο κόρνερ και κίτρινη στην παίκτρια που έκανε το 
ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα 

Δ άμεσο για την Β ομάδα κοντά στο κόρνερ και κίτρινη στην παίκτρια που έκανε το 
ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα 
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83 Βρισκόμαστε στη χρονική στιγμή όπου ο παίκτης Νο 7 της Α ομάδας 

ετοιμάζεται να κτυπήσει το πρώτο, από την τρίτη σειρά, πέναλτι. Δεν 
τοποθετεί τη μπάλα στο σημείο του πέναλτι, με τον διαιτητή να του 
επισημαίνει το σωστό. Αυτός, φτάνοντας στο σημείο της 
"προκλητικότητας" αγνοεί την υπόδειξη του διαιτητή με αποτέλεσμα να τον 
αποβάλλει με 2 κίτρινες κάρτες. Στη συνέχεια ο διαιτητής ... 

Α καλεί συμπαίκτη του να εκτελέσει το πέναλτι 
Β το θεωρεί "χαμένο" και καλεί παίκτη της αντίπαλης ομάδας να κτυπήσει το δικό της 

τρίτο κατά σειρά πέναλτι 
Γ καλεί τον συμπαίκτη να εκτελέσει το πέναλτι και ζητά να φύγει από το κέντρο παίκτης 

της αντίπαλης ομάδας 
Δ περιμένει να βγει από τον αγωνιστικό χώρο, να φύγει από την τεχνική περιοχή 

παίρνοντας τη θέση του ένας άλλος παίκτης 
 

84 Λίγο έξω από την περιοχή πέναλτι επιτιθέμενος, κάτοχος της μπάλας, 
μαρκάρεται από αντίπαλο με αντικανονικό τρόπο ενώ ήταν έτοιμος να 
σημειώσει γκολ. Καταφέρνει όμως να σταθεί και να συνεχίσει. Ο διαιτητής 
προς στιγμή βάζει στο στόμα τη σφυρίχτρα αλλά τη τελευταία στιγμή 
μετανιώνει κι αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, ενώ ... 

Α μετά δεν παίρνει πειθαρχικό μέτρο 
Β παρατηρεί τον παραβάτη στην επόμενη διακοπή 
Γ αποβάλλει τον παραβάτη παίκτη στην επόμενη διακοπή 
Δ δεν έπρεπε να εφαρμόσει το πλεονέκτημα και να προειδοποιήσει τον παραβάτη 
 

85 Λίγο έξω από την περιοχή πέναλτι επιτιθέμενος, κάτοχος της μπάλας, 
μαρκάρεται από αντίπαλο με αντικανονικό τρόπο, σε μια προσπάθεια 
εξαιρετικής υποσχόμενης επίθεσης, αλλά καταφέρνει να σταθεί και να 
συνεχίσει. Ο διαιτητής προς στιγμή βάζει στο στόμα τη σφυρίχτρα αλλά τη 
τελευταία στιγμή μετανιώνει κι αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί, ενώ ... 

Α μετά δεν παίρνει πειθαρχικό μέτρο 
Β παρατηρεί τον παραβάτη στην επόμενη διακοπή 
Γ αποβάλλει τον παραβάτη παίκτη στην επόμενη διακοπή 
Δ δεν έπρεπε να εφαρμόσει το πλεονέκτημα και να προειδοποιήσει τον παραβάτη 
 

86 Παίκτης αποβληθείς μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, την ώρα που παιζόταν 
το παιχνίδι και ανατρέπει αντίπαλο, κάτοχο της μπάλας, λίγο έξω από την 
περιοχή πέναλτι της ομάδας του, τη στιγμή που ήταν έτοιμος να σκοράρει. 
Ο διαιτητής σταματά τον αγώνα και… 
Α καταλογίζει άμεσο στο σημείο της παράβασης 
Β καταλογίζει άμεσο στο σημείο της παράβασης και προειδοποιεί τον παραβάτη 
Γ καταλογίζει άμεσο στο σημείο της παράβασης και παρατηρεί τον παραβάτη 
Δ καταλογίζει άμεσο στο σημείο της παράβασης και αποβάλλει τον παραβάτη 

 
 
 
 

87 Παίκτης αντικατασταθείς, ενώ βρίσκεται καθισμένος το πάγκο του, 
σηκώνεται ξαφνικά νευριασμένος για τον τρόπο που μάρκαρε αντίπαλός 
του και κλωτσά ένα μικρό, γεμάτο νερό, μπουκάλι με σκοπό να τον 
κτυπήσει αλλά ευτυχώς δεν τον βρίσκει. Τι θα έκανες εσύ ως διαιτητής; 
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Α Θα καταλόγιζα άμεσο εκεί που θα έβρισκε το μπουκάλι τον αντίπαλο 
Β Θα καταλόγιζα έμμεσο εκεί που θα έβρισκε το μπουκάλι τον αντίπαλο, γιατί δεν 

είχαμε επαφή και θα παρατηρούσα τον παίκτη του πάγκου 
Γ Θα καταλόγιζα άμεσο εκεί που θα έβρισκε το μπουκάλι τον αντίπαλο και θα 

παρατηρούσα τον παίκτη του πάγκου 
Δ Θα καταλόγιζα άμεσο εκεί που θα έβρισκε το μπουκάλι τον αντίπαλο και θα 

απέβαλα τον παίκτη του πάγκου 
 

88 Μετά το τέλος της α' περιόδου του αγώνα και ενώ ο διαιτητής βρίσκεται στα 
αποδυτήρια, συνειδητοποιεί ότι σφύριξε τη λήξη τέσσερα λεπτά νωρίτερα 
απ' ότι έπρεπε. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή; 
Α Θα επιστρέψουν με τις ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για να παιχτούν τα 4 λεπτά 

και σε περίπτωση που οι παίκτες  αρνηθούν, πρέπει να προσθέσει τον χρόνο στο 
δεύτερο ημίχρονο. 

Β Θα θεωρήσει ότι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε καθώς δεν μπορεί να αλλάξει 
την απόφασή του και θα αναφέρει το περιστατικό στο φύλλο αγώνα.  

Γ Πρέπει να τα προσθέσει στο δεύτερο ημίχρονο. 
Δ Θα επιστρέψουν με τις ομάδες στον αγωνιστικό χώρο για να παιχτούν τα 4 λεπτά 

και σε περίπτωση που οι παίκτες  αρνηθούν, πρέπει να αναφέρει το περιστατικό 
στο φύλλο αγώνα. 

 

89 Σε κάθε ημίχρονο πρέπει να υπάρχει επιπρόσθετος χρόνος για τον χρόνο 
που χάθηκε για... 
Α αντικαταστάσεις. 
Β την εκτίμηση των τραυματισμών των παικτών. 
Γ προσπάθειες "ροκανίσματος" χρόνου. 
Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

 

90 Ένας παίκτης εκτελεί σωστά το εναρκτήριο λάκτισμα, αλλά ο δυνατός 
αέρας φυσά την μπάλα πίσω στο δικό του τέρμα, χωρίς να την έχει αγγίξει 
άλλος παίκτης. Ο διαιτητής … 
Α καταλογίζει κόρνερ. 
Β διατάσσει να εκτελεστεί πάλι το εναρκτήριο λάκτισμα. 
Γ εκτελεί ελεύθερο διαιτητή. 
Δ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα για την αμυνόμενη ομάδα. 

 

91 Από ποιο σημείο πρέπει να εκτελεστεί ένα ελεύθερο λάκτισμα που 
καταλογίσθηκε για την αμυνόμενη ομάδα μέσα στην δικιά της περιοχή 
τέρματος; 
Α Απ' οποιοδήποτε σημείο, εφόσον βρίσκεται μέσα στην περιοχή πέναλτι. 
Β Από τη γραμμή της περιοχής του τέρματος, στο σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα 

στο σημείο που διαπράχθηκε το παράπτωμα. 
Γ Από την κορυφή της περιοχής του τέρματος, στο σημείο που βρίσκεται πλησιέστερα 

στο σημείο που σημείωσε ο διαιτητής όπου διαπράχθηκε το παράπτωμα. 
Δ Από οποιοδήποτε σημείο μέσα στην περιοχή του τέρματος. 

92 Επιτιθέμενος βάζει γκολ χρησιμοποιώντας τον βραχίονά του. Συμπαίκτης 
του κάνει σέντρα κι αυτός "σπρώχνει" τη μπάλα στ' αντίπαλα δίχτυα με το 
πάνω μέρος του βραχίονά του. Ο διαιτητής… 
Α δείχνει σέντρα 
Β ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει άμεσο 
Γ ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει άμεσο. Παρατηρεί τον επιτιθέμενο. 
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Δ ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει άμεσο. Αποβάλλει τον επιτιθέμενο. 
 

93 Σύμφωνα με τους Κανόνες του Παιχνιδιού, ποια από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις είναι απαραίτητη προκειμένου να καταλογισθεί ένα άμεσο ή 
έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή πέναλτι;   
Α Η μπάλα να είναι στο παιχνίδι.   
Β Το παράπτωμα να συμβεί στον αγωνιστικό χώρο. 
Γ Το παράπτωμα να διαπραχθεί σε βάρος ενός αντιπάλου. 
Δ Όλες οι απαντήσεις είναι σωστές. 

 

94 Δύο αντίπαλοι στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν την μπάλα, βγαίνουν 
εκτός αγωνιστικού χώρου από σημείο μέσα στα όρια της περιοχής πέναλτι, 
ενώ η μπάλα παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Ο αμυνόμενος τότε φτύνει 
τον επιτιθέμενο. Τι πρέπει να πράξει ο διαιτητής; 
Α Να διακόψει τον αγώνα, να αποβάλει τον αμυνόμενο με κόκκινη κάρτα και να 

ξαναρχίσει τον αγώνα με ελεύθερο διαιτητή, αφού η παράβαση έγινε εκτός 
αγωνιστικού χώρου. 

Β Να διακόψει τον αγώνα εφόσον δεν υπάρχει πλεονέκτημα για την επιτιθέμενη 
ομάδα, να αποβάλει τον αμυνόμενο με κόκκινη κάρτα και να ξαναρχίσει τον 
αγώνα με έμμεσο για την επιτιθέμενη ομάδα  στο σημείο που βρισκόταν η μπάλα. 

Γ Να συνεχίσει τον αγώνα αφού η παράβαση έγινε εκτός αγωνιστικού χώρου και στην 
πρώτη φυσική διακοπή  να λάβει τα απαραίτητα  πειθαρχικά  μέτρα κατά του 
αμυνόμενου. 

Δ Να καταλογίσει πέναλτι και να αποβάλει τον αμυνόμενο με κόκκινη κάρτα. 
 

95 Πρέπει να ξέρεις ποιες ενστάσεις μπορεί μια ομάδα να καταχωρήσει στο 
φύλλο αγώνα. Ποιες είναι αυτές; 
Α Για παράλειψη παρουσίας ιατρού για την διεξαγωγή του αγώνα 
Β Αντικανονικός ορισμός διαιτητών, βοηθών ή αντικανονική αντικατάσταση 

ορισθέντων 
Γ Για αντικανονική διακοπή του αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη κι αντίθετη 

με τους Κανονισμούς απόφαση του διαιτητή. 
Δ Για εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή διατάξεων από το διαιτητή σχετικά με τη 

συμπλήρωση των ομάδων μετά την έναρξη του αγώνα 
 

96 Πρέπει να ξέρεις ποιες ενστάσεις μπορεί μια ομάδα να καταχωρήσει στο 
φύλλο αγώνα. Ποιες είναι αυτές; 
Α Για αντικανονικότητα αγωνιστικού χώρου από τη φιλοξενούμενη ομάδα 
Β Για αντικανονική συμμετοχή παίκτη που είχε αποβληθεί την προηγούμενη 

αγωνιστική 
Γ Για αντικανονική διακοπή του αγώνα, που οφείλεται σε αναιτιολόγητη κι αντίθετη 

με τους Κανονισμούς απόφαση του διαιτητή. 
Δ Για εσφαλμένη ερμηνεία κι εφαρμογή διατάξεων από το διαιτητή σχετικά με τη 

συμπλήρωση των ομάδων μετά την έναρξη του αγώνα 
 
 

97 Προπονητής ζητά από τον διαιτητή, μέσω του αρχηγού του, να καταθέσει 
στο φύλλο αγώνα ένσταση για αντικανονική συμμετοχή παίκτη στον αγώνα 
από την αντίπαλη ομάδα. Συγκεκριμένα αναπληρωματικός αντικατέστησε 
τακτικό στο 35' ενώ ο αναπληρωματικός δεν είχε δηλωθεί στο φύλλο αγώνα 
πριν την έναρξη του αγώνα. Τι θα κάνεις σαν διαιτητής;  
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Α Θα το επιτρέψω 
Β Θα τον αγνοήσω διότι προσπαθεί να δημιουργήσει θέμα ενώ δεν υπάρχει 
Γ Τον ενημερώνω ότι η ένσταση αυτή κατατίθεται στην διοργανώτρια και εν 

προκειμένω στην ΕΠΣ 
Δ Τον ενημερώνω ότι ενστάσεις τέτοιου τύπου δεν καταχωρούνται στο φύλλο αγώνα 

εκτός κι αν συναινέσει προς τούτο ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας 
 

98 Επιτιθέμενος βρίσκεται μέσα στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας ενώ 
σημειώνει τέρμα συμπαίκτης του. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του 
διαιτητή, αν ο παίκτης που βρίσκεται μέσα στο τέρμα, κάνει μια προφανή 
ενέργεια η οποία επιδρά ξεκάθαρα στη ικανότητα του τερματοφύλακα να 
παίξει την μπάλα;  
Α Ο διαιτητής καταλογίζει το τέρμα επειδή ο παίκτης που αποσπά τον αντίπαλο 

βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού χώρου. 
Β Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ και παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική 

συμπεριφορά επειδή εγκατέλειψε τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του 
διαιτητή. 

Γ Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ και ξαναρχίζει το παιχνίδι με ένα έμμεσο ελεύθερο 
λάκτισμα 

Δ Ο διαιτητής καταλογίζει το γκολ επειδή ο παίκτης βρισκόταν εκτός του αγωνιστικού 
χώρου, αλλά παρατηρεί τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά. 

 

99 Στη διάρκεια του παιχνιδιού επιτιθέμενος σημειώνει γκολ στο αντίπαλο 
τέρμα, με το χέρι χρησιμοποιώντας μάλιστα πρόθεση. Είναι δυνατόν το 
γκολ αυτό να είναι κανονικό; 
Α Ναι αρκεί ο παίκτης μη την αγγίξει με πρόθεση 
Β Ναι διότι το να παιχτεί η μπάλα με το χέρι, με πρόθεση, από επιτιθέμενο, ουδέποτε 

είναι παράβαση. 
Γ Ναι, αν τη ρίξει με τα χέρια ο αντίπαλος τερματοφύλακας ενώ βρίσκεται στη 

περιοχή πέναλτι της ομάδας του 
Δ Όχι ποτέ. 

 

100 Ενώ η μπάλα παίζει, ένας παίκτης χειροκροτεί, εκφράζοντας την 
διαφωνία του με την απόφαση του διαιτητή. Ο διαιτητής … 
Α πρέπει να τον αποβάλει και να σφυρίξει πέναλτι. 
Β πρέπει να παρατηρήσει τον παίκτη για αντιαθλητική συμπεριφορά και να 

καταλογίσει άμεσο από εκεί που ήταν ο παίκτης, εκτός κι αν εφαρμόσει το 
πλεονέκτημα. 

Γ πρέπει να παρατηρήσει τον παίκτη και να σφυρίξει έμμεσο από εκεί που ήταν ο 
παίκτης, εκτός κι αν εφαρμόσει το πλεονέκτημα οπότε η κίτρινη θα δειχθεί μετά. 

Δ πρέπει να αποβάλει τον παίκτη γιατί έκανε μια προσβλητική χειρονομία και να 
καταλογίσει έμμεσο από το σημείο που βρίσκονταν η μπάλα, εκτός κι αν 
εφαρμόσει το πλεονέκτημα. 

 


