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Εκ των οποίων οι 28 είναι ήδη αναρτημένες  

στο site της ΕΠΣ Αχαΐας, στην ενότητα  

«Η ερώτηση της εβδομάδας» 

10 αναφέρονται στις τροποποιήσεις 2022-23 

27 κρίνονται ως «εύκολες» 

12 κατατάσσονται στο «μέτριο» επίπεδο 

ενώ 16 στο «δύσκολο» επίπεδο. 
Οι απαντήσεις δεν δίνονται προκειμένου  

οι εξεταζόμενοι να «υποχρεωθούν» στην ανεύρεση της σωστής 

 ώστε μέσα από την προσπάθεια αυτή να θυμηθούν ή να μάθουν. 
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1 Μπορεί ο τερματοφύλακας να σημειώσει γκολ στο αντίπαλο τέρμα πετώντας τη 

μπάλα με τα χέρια; 

Α Όχι δεν μπορεί.  

Β Βέβαια αφού ο τερματοφύλακας έχει δικαίωμα να παίξει τη μπάλα με τα χέρια 

μέσα στη περιοχή πέναλτι της ομάδας του 

Γ Αν την έχει μπλοκάρει ύστερα από σουτ αντιπάλου, ναι μπορεί 

Δ Αν την έχει "μαζέψει" με τα χέρια αφού την έχει κλωτσήσει, προς αυτόν, 

συμπαίκτης του ναι μπορεί να σημειωθεί γκολ 
  

2 Ο Νο 8 παίκτης της Α ομάδας δέχεται στο 20’ του αγώνα κίτρινη για ριψοκίνδυνο 

μαρκάρισμα σε αντίπαλο. Ο αγώνας φτάνει στη διαδικασία των πέναλτι και εκεί ο 

ίδιος παίκτης διαμαρτύρεται στον διαιτητή όπου του δείχνει τη δεύτερη κίτρινη 

κάρτα. Ο διαιτητής… 

Α τον αποβάλλει δείχνοντάς του άμεσα την κόκκινη κάρτα 

Β τον αποβάλλει δείχνοντάς του πρώτα την κίτρινη και μετά την κόκκινη κάρτα 

Γ τον αφήνει να συνεχίσει 

Δ τον αφήνει να συνεχίσει γιατί ξέχασε ότι ήταν η 2η κίτρινη κάρτα 
  

3 Πότε παίρνει κίτρινη κάρτα ο παίκτης που πανηγυρίζει μετά την επίτευξη ενός γκολ; 

Α όταν πλησιάζει στο φράχτη ή σκαρφαλώνει σ’ αυτόν, με τέτοιο τρόπο που να 

προκαλεί θέματα σωματικής ακεραιότητας, για τον ίδιο ή τους φιλάθλους, ή 

θέματα ασφαλείας πχ δημιουργεί κίνδυνο να γκρεμιστεί ο φράχτης 

Β πανηγυρίζει με τρόπο προκλητικό, χλευαστικό, χειρονομεί 

Γ βγάζει τη φανέλα ή ανασηκώνει τη φανέλα και καλύπτει το κεφάλι του 

Δ όλες οι περιπτώσεις 
  

4 Ένας προπονητής παρατηρείται όταν… 

Α διαμαρτυρηθεί στον βοηθό διαιτητή 

Β χρησιμοποιεί προκλητικές χειρονομίες 

Γ ρίχνει ένα μπουκάλι μέσα στον αγωνιστικό χώρο 

Δ Εσκεμμένα μπαίνει στην αντίπαλη τεχνική περιοχή χωρίς, κατ’ ανάγκη, διάθεση 

αντιπαράθεσης 
  

5 Ένας προπονητής αποβάλλεται όταν… 

Α αγνοεί μια οδηγία του βοηθού διαιτητή 

Β διαμαρτυρηθεί στον βοηθό διαιτητή 

Γ βγαίνει περιστασιακά από τα όρια της τεχνικής περιοχής  

Δ δεν αφήνει, προς στιγμή, παίκτη του να εκτελέσει το πλάγιο 
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6 Ο τερματοφύλακας εκτελεί γρήγορα το από τέρματος λάκτισμα αδιαφορώντας για 

το αν βρίσκεται στη περιοχή αντίπαλος. Ο αντίπαλος αντιλαμβανόμενος την 

ενέργεια του τερματοφύλακα τρέχει και κερδίζει την κατοχή της μπάλας πριν αυτή 

βγει από την περιοχή. Σουτάρει και σημειώνει γκολ. Ο διαιτητής...  

Α ακυρώνει το γκολ και ζητά την επανάληψη του από τέρματος λάκτισμα 

Β ακυρώνει το γκολ και ζητά την επανάληψη του από τέρματος λάκτισμα και 

παρατηρεί τον επιτιθέμενο 

Γ καταλογίζει το γκολ και παρατηρεί τον αντίπαλο 

Δ καταλογίζει το γκολ 
  

7 Παίκτης εκτελεί ένα άμεσο ελεύθερο λάκτισμα λίγο έξω από την περιοχή πέναλτι 

της ομάδας του. Ξαφνικά αποφασίζει να το εκτελέσει προς τον τερματοφύλακά του 

ο οποίος, όμως, σαστίζει από την ενέργεια αυτή του συμπαίκτη του και αφήνει τη 

μπάλα να μπει κατευθείαν στο τέρμα του. 

Α Ο διαιτητής πρέπει να καταλογίσει κόρνερ για την αντίπαλη ομάδα 

Β Σύμφωνα με τον Κανονισμό γκολ επιτυγχάνεται απευθείας, μετά από εκτέλεση 

άμεσου ελεύθερου λακτίσματος  

Γ Επαναλαμβάνει το άμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

Δ Καταλογίζει το γκολ 
  

8 Τι σημαίνει όταν λέμε ότι ένας παίκτης κάνει «θέατρο»; 

Α Όταν προσπαθεί να παραπλανήσει τον διαιτητή προσποιούμενος ότι έκανε φάουλ 

Β Όταν προσπαθεί να παραπλανήσει τον διαιτητή προσποιούμενος ότι 

τραυματίσθηκε 

Γ Όταν προσπαθεί να παραπλανήσει τον διαιτητή προσποιούμενος δέχθηκε φάουλ. 

Δ Όταν προσπαθεί να παραπλανήσει τον διαιτητή προσποιούμενος ότι 

τραυματίσθηκε ή ότι δέχθηκε φάουλ. 
  

9 Σε τι διαφέρει το επικίνδυνο ΠΑΙΧΝΙΔΙ από το επικίνδυνο ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ και πως 

τιμωρούνται; 

Α Στο μεν πρώτο δεν έχουμε επαφή, μεταξύ των αντιπάλων, ενώ υπάρχει επαφή 

στο "μαρκάρισμα". Και τα δυο τιμωρούνται με άμεσο και κίτρινη  κάρτα. 

Β Στο μεν πρώτο δεν έχουμε επαφή, μεταξύ των αντιπάλων, ενώ υπάρχει επαφή 

στο "μαρκάρισμα". Το μεν επικίνδυνο παιχνίδι τιμωρείται με έμμεσο και κίτρινη, 

ενώ το δεύτερο με άμεσο και κόκκινη  κάρτα. 

Γ Στο μεν πρώτο δεν έχουμε επαφή, μεταξύ των αντιπάλων, ενώ υπάρχει επαφή 

στο "μαρκάρισμα". Το μεν επικίνδυνο παιχνίδι τιμωρείται με έμμεσο και κίτρινη, 

ενώ το δεύτερο με άμεσο και κίτρινη  κάρτα. 
Δ Στο μεν πρώτο δεν έχουμε επαφή, μεταξύ των αντιπάλων, ενώ υπάρχει επαφή 

στο "μαρκάρισμα". Το μεν επικίνδυνο παιχνίδι τιμωρείται με έμμεσο, ενώ το 

δεύτερο με άμεσο και κίτρινη  κάρτα.  
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10 Ο τερματοφύλακας σώζει την εστία του, ύστερα από δυνατό σουτ αντιπάλου, 

μπλοκάροντας σταθερά τη μπάλα με τα χέρια του. Αμέσως την πετά με μεγάλη 

δύναμη. Η μπάλα συμπτωματικά καταλήγει κατευθείαν γκολ στο αντίπαλο τέρμα, 

χωρίς να την ακουμπήσει κανείς άλλος. Ο διαιτητής... 

Α το καταλογίζει 

Β ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή για τον άλλον τερματοφύλακα 

Γ καταλογίζει κόρνερ για την αντίπαλη ομάδα 

Δ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα 
  

11 Ένας αναπληρωματικός κλωτσά μια επιπρόσθετη (δεύτερη) μπάλα μέσα στον 

αγωνιστικό χώρο ενώ το παιχνίδι παίζεται. Με τη ενέργεια αυτή καταφέρνει να 

σταματήσει μια υποσχόμενη επίθεση της αντίπαλης ομάδας καθώς η επιπρόσθετη 

(δεύτερη) μπάλα χτυπά τη μπάλα του παιχνιδιού με αποτέλεσμα η αντίπαλη ομάδα 

να χάσει τη κατοχή της μπάλας και φυσικά την υποσχόμενη επίθεση. Ποια πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Σταματά το παιχνίδι, παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον αναπληρωματικό και 

καταλογίζει, για την αντίπαλη ομάδα, ένα έμμεσο φάουλ εκεί που επιπρόσθετη 

χτύπησε την μπάλα του παιχνιδιού. 

Β Σταματά το παιχνίδι, παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον αναπληρωματικό και 

καταλογίζει, για την αντίπαλη ομάδα, ένα άμεσο φάουλ εκεί που επιπρόσθετη 

χτύπησε την μπάλα του παιχνιδιού. 

Γ Σταματά το παιχνίδι, παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον αναπληρωματικό και ξεκινά 

πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή εκεί όπου η οι μπάλες είχαν επαφή 

Δ Σταματά το παιχνίδι, αποβάλλει τον αναπληρωματικό και καταλογίζει, για την 

αντίπαλη ομάδα, ένα άμεσο φάουλ εκεί που επιπρόσθετη χτύπησε την μπάλα του 

παιχνιδιού. 
  

12 Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι και παρατηρεί έναν παίκτη ο οποίος διέπραξε 
ένα ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Ο παραβάτης διαμαρτύρεται για την απόφαση του 

διαιτητή. Θα λάβει περαιτέρω μέτρα ο διαιτητής; 

Α Όχι 

Β Θα αναφέρει τη συμπεριφορά του στο φύλλο αγώνα για να λάβει γνώση η 

διοργανώτρια 

Γ Θα τον αποβάλλει και θα ξεκινήσει με έμμεσο εκεί που ήταν ο παίκτης. Οι λεκτικές 

παραβάσεις/ συμπεριφορές τιμωρούνται με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

Δ Θα δείξει στον παίκτη για 2η φορά την κίτρινη και θα τον αποβάλλει. Το παιχνίδι 

θα αρχίσει πάλι με άμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, από το σημείο που 

διαπράχθηκε το ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Η διαμαρτυρία έγινε όταν ο διαιτητής 

είχε σφυρίξει τη πρώτη παράβαση κι αυτό δεν αλλάζει την επανέναρξη (το άμεσο). 
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13 Ένας παίκτης βρίσκεται σε θέση offside τη στιγμή που ένας συμπαίκτης του 

σουτάρει για γκολ. Μετά από αυτό η μπάλα αναπηδά από το οριζόντιο δοκάρι στον 

επιτιθέμενο που σουτάρει και σημειώνει γκολ. Είναι κανονικό το γκολ ή όχι; 

Α Ναι. 

Β Ναι. Το οριζόντιο δοκάρι θεωρείται ουδέτερο σημείο 

Γ Ναι διότι η μπάλα έρχεται από μπροστά επομένως ο σκόρερ δεν διαπράττει 

παράβαση offside 

Δ Όχι. Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ και καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη 

ομάδα.  
  

14 Δυο παίκτες, αντίπαλοι, διαπράττουν παράβαση την ίδια χρονική στιγμή (= 

δηλαδή ταυτόχρονα). Ο παίκτης της Α ομάδας μαρκάρει αντίπαλο με ριψοκίνδυνο 

τρόπο κι αυτός τον γρονθοκοπεί στη κοιλιά με δύναμη. Ποια είναι η σωστή 

απόφαση; 

Α Αποβάλλεται ο αντίπαλος. Καταλογίζεται άμεσο για την Ομάδα Β.  

Β Αποβάλλεται ο αντίπαλος. Καταλογίζεται άμεσο για την Ομάδα Α.  

Γ Αποβάλλεται ο αντίπαλος. Παρατηρείται ο παίκτης της Ομάδας Α. Καταλογίζεται 

άμεσο για την Ομάδα Β.  

Δ Αποβάλλεται ο αντίπαλος. Παρατηρείται ο παίκτης της Ομάδας Α. Καταλογίζεται 

άμεσο για την Ομάδα Α.  
  

15 Παίκτης, βρισκόμενος στην αντίπαλη περιοχή, σουτάρει για να βάλει γκολ στο 

κενό τέρμα. Ο διαιτητής, από βιασύνη ότι σημειώθηκε γκολ, σφυρίζει και μετά η 

μπάλα μπαίνει γκολ. Οι ομάδες βλέπουν τον διαιτητή … 

Α να δέχεται την κανονικότητα του γκολ 

Β να ακυρώνει το γκολ και να ξεκινά πάλι το παιχνίδι με από τέρματος λάκτισμα 

Γ να ακυρώνει το γκολ και να ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή για την 

ομάδα παίκτης της οποίας είχε τελευταία την κατοχή της μπάλας 
Δ να ακυρώνει το γκολ και να ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή για τον 

τερματοφύλακα 
  

16 Ο Νο 6 εκτελεί το πέναλτι και σημειώνει γκολ αλλά ο διαιτητής ζητά να 

επαναληφθεί διότι διαπράχθηκε μια παράβαση. Μετά από αυτό, η ομάδα θέλει να 

το κτυπήσει άλλος παίκτης και συγκεκριμένα ο Νο 8. Μπορεί να ισχύσει αυτό; 

Α Όχι. 

Β Ναι, αν συμφωνήσει ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας. 

Γ Όχι, εκτός αν αρχικός εκτελεστής έχει τραυματιστεί. 
Δ Ναι αρκεί να ενημερωθεί ο διαιτητής. 

  

 

 

 

 

 



Ερωτηματολόγιο Πιστοποίησης Αξιωματούχων 

αγώνα ΕΠΣ Αχαΐας περιόδου 2022-23 

 

6 

17 Εκτελείται κόρνερ. Ενώ η μπάλα βρίσκεται στον αέρα, συμπαίκτης του 

τερματοφύλακα φτύνει έναν αντίπαλο. Και οι δύο βρίσκονται πολύ κοντά στο 

σημείο του πέναλτι. Ο διαιτητής το αντιλαμβάνεται αμέσως και … 

Α σφυρίζει για να σταματήσει το παιχνίδι. Αποβάλλει τον συμπαίκτη του 

τερματοφύλακα και καταλογίζει πέναλτι. 

Β σφυρίζει για να σταματήσει το παιχνίδι και καταλογίζει πέναλτι. 

Γ σφυρίζει για να σταματήσει το παιχνίδι. Παρατηρεί τον συμπαίκτη του 

τερματοφύλακα και καταλογίζει πέναλτι. 

Δ σφυρίζει για να σταματήσει το παιχνίδι. Αποβάλλει τον συμπαίκτη του 

τερματοφύλακα και επαναλαμβάνει την εκτέλεση του κόρνερ 
  

18 Ένας παίκτης παίζει τη μπάλα με το ψηλότερο μέρος του βραχίονά του, πολύ 

κοντά στον ώμο του. Είναι παράβαση; 

Α Βέβαια 

Β Εξαρτάται πόσο κοντά είναι αντίπαλοι 

Γ Αν είναι αμυνόμενος είναι παράβαση γιατί στερεί την κατοχή σε αντίπαλο 

Δ Όχι. Δεν μπορεί ο διαιτητής να καταλογίσει άμεσο φάουλ ή πέναλτι. 
  

19 Στο πέναλτι και πριν η μπάλα μπει στο παιχνίδι, αρκετοί παίκτες, κι από τις δυο 

ομάδες, οι οποίοι πατούν έξω από την περιοχή πέναλτι, σκύβουν μπροστά έτσι ώστε 

το κεφάλι και μέρος του σώματός τους να βρίσκονται «μέσα» στην περιοχή (στον 

αέρα). Εκτελείται το πέναλτι και σημειώνεται γκολ. Το γκολ είναι κανονικό; 

Α το γκολ ακυρώνεται και το πέναλτι επαναλαμβάνεται 

Β το γκολ ακυρώνεται και το πέναλτι επαναλαμβάνεται κι ο πρωταίτιος 

παρατηρείται 

Γ το γκολ ακυρώνεται και το πέναλτι επαναλαμβάνεται κι ένας παίκτης, οι 

πρωταίτιοι, παρατηρούνται 

Δ ναι 
  

20 Ενώ εκτελείται πέναλτι, ο παίκτης που το εκτελεί γλιστρά, χωρίς να το θέλει, στο 

χόρτο και χτυπά τη μπάλα. Συνέρχεται άμεσα από το συμβάν και προτού προλάβει 

να πλησιάσει άλλος παίκτης σηκώνεται και κλωτσά τη μπάλα σημειώνοντας γκολ. 

Είναι γκολ ή όχι; 

Α Ναι είναι γκολ 

Β Επαναλαμβάνεται το πέναλτι για να εκτελεστεί σωστά, σύμφωνα με τη 

διαδικασία που ορίζει ο Κανόνας 14 

Γ Το γκολ ακυρώνεται και ο διαιτητής καταλογίζει άμεσο  

Δ Το γκολ ακυρώνεται και ο διαιτητής καταλογίζει έμμεσο  
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21 Συμπαίκτρια εκείνης που ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ, περνά πάνω από 

τη μπάλα και την αγγίζει με το πόδι της με συνέπεια η μπάλα να κινηθεί. Μπορούν οι 

αντίπαλες παίκτριες, που σχηματίζουν το αμυντικό “τείχος” να μετακινηθούν προς 

τη μπάλα ή διαπράττουν παράβαση; 

Α Όχι πρέπει να περιμένουν μέχρι η μπάλα να διανύσει τουλάχιστον μια απόσταση 

ίση με την περιφέρειά της 

Β Θα πρέπει να επαναληφθεί το ελεύθερο λάκτισμα διότι δεν εκτελέστηκε από την 

παίκτρια που είχε αναλάβει γι’ αυτό 

Γ Εφόσον η μπάλα, με την ενέργεια αυτή, μετακινήθηκε ξεκάθαρα (με άλλα λόγια, 

όλοι είδαν ότι η μπάλα κινήθηκε), ναι μπορούν οι του “τείχους” να κινηθούν προς 

τη μπάλα και να την διεκδικήσουν. Δεν διαπράττουν παράβαση.  
Δ Εφόσον η μπάλα, με την ενέργεια αυτή, δεν μετακινήθηκε, ναι μπορούν οι του 

“τείχους” να κινηθούν προς τη μπάλα και να την διεκδικήσουν. Δεν διαπράττουν 

παράβαση.  
  

22 Μια επιτιθέμενη παίκτρια (ομάδα Α) προσπαθεί να πασάρει τη  μπάλα. Αντίπαλη 

παίκτρια, αμυνόμενη, (ομάδα Β) κάνει τάκλιν γλιστρώντας στο έδαφος προκειμένου 

να μπλοκάρει την πάσα. Η μπάλα αγγίζει τον αριστερό βραχίονα ο οποίος ξεκάθαρα 

είναι μακριά από το σώμα της δημιουργώντας μια ευθεία με τους ώμους της και 

χωρίς η θέση αυτή να αποτελεί βοήθεια ως προς το πέσιμό της στο έδαφος. Η 

διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί διότι η όλη κίνησή της είναι φυσιολογική 

Β καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί την αμυνόμενη 

Γ καταλογίζει πέναλτι και αποβάλει την αμυνόμενη 

Δ Η περίπτωση αυτή είναι παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι. Η παίκτρια 

θεωρείται, έχοντας μια τέτοια στάση με το χέρι της στη θέση αυτή, ότι κάνει το 

σώμα της μεγαλύτερο. 
  

23 Παίκτης (ομάδα Α) εκτελεί πλάγιο. Αφού η μπάλα μπει στο παιχνίδι χτυπά στον 
διαιτητή και βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου από την πλάγια γραμμή χωρίς να την 

αγγίξει άλλος παίκτης. Πως ξαναρχίζει το παιχνίδι; 

Α Με ελεύθερο διαιτητή για την ομάδα του παίκτη που εκτέλεσε το πλάγιο εκεί που 

ήταν ο διαιτητής 

Β Με ελεύθερο διαιτητή για την ομάδα του παίκτη που εκτέλεσε το πλάγιο, πάνω 

στη πλάγια γραμμή απ' εκεί που εκτελέστηκε το πλάγιο 

Γ Με ελεύθερο διαιτητή για την αντίπαλη ομάδα, του παίκτη που εκτέλεσε το 

πλάγιο, εκεί που ήταν ο διαιτητής 

Δ Ο διαιτητής θα καταλογίσει πλάγιο για την άλλη ομάδα (ομάδα Β) 
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24 Μπορεί ο διαιτητής να επιτρέψει την εκτέλεση της σέντρας από την ομάδα που 

μόλις δέχθηκε γκολ, όταν κάποιοι αντίπαλοι πανηγυρίζουν ακόμα το γκολ έξω από 

τον αγωνιστικό χώρο; 

Α Ναι 

Β Αν η ομάδα που δέχθηκε το γκολ πλεονεκτεί, λόγω χρόνου, ο διαιτητής οφείλει να 

επιτρέψει την εκτέλεση 

Γ Αν η ομάδα, που σκόραρε, "καθυστερεί"  εσκεμμένα τους πανηγυρισμούς της ο 

διαιτητής πρέπει να επιτρέψει την εκτέλεση.  

Δ Όχι. Ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος. “ΟΛΟΙ οι παίκτες, εκτός από εκείνον που θα 

εκτελέσει τη σέντρα, πρέπει να βρίσκονται στο δικό τους μισό αγωνιστικό χώρο.”   
  

25 Ένας παίκτης εκτελεί γρήγορα ένα ελεύθερο λάκτισμα (φάουλ) το οποίο 

ανακόπτεται από αντίπαλο ο οποίος βρισκόταν σε μικρότερη απόσταση των 9,15 

μέτρων από τη μπάλα (την απαιτούμενη δηλαδή απόσταση). Ποια πρέπει να είναι η 

απόφαση του διαιτητή; 

Α Διακόπτει το παιχνίδι και επαναλαμβάνει το λάκτισμα. Παρατηρεί τον αντίπαλο 

Β Σε μια εκτέλεση φάουλ, αυτός που το εκτελεί θα πρέπει να περιμένει ώστε οι 

αντίπαλοι να απομακρυνθούν από τη μπάλα 9,15 μέτρα. Μάλιστα η απόσταση 

αυτή πρέπει να υπολογίζεται κυκλικά γύρω από τη μπάλα. 

Γ Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και στην επόμενη διακοπή του παιχνιδιού 

παρατηρεί τον αντίπαλο 

Δ Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 
  

26 Ένας αμυνόμενος παίκτης βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο και συγκεκριμένα 

πίσω από τη γραμμή τέρματος, χωρίς την άδεια του διαιτητή. Μετά από λίγο 

αντίπαλος σουτάρει στην κενή εστία της ομάδας του αμυνόμενου. Ο αμυνόμενος 

μπαίνει μέσα, χωρίς να ρωτήσει τον διαιτητή και κλωτσά τη μπάλα μακριά 

αποτρέποντας γκολ σε βάρος της ομάδας του. Ποια είναι η απόφαση; 
Α Άμεσο. Αποβολή του αμυνόμενου. Αναφορά στο φύλλο αγώνα την έξοδο του 

αμυνόμενου από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή. 

Β Έμμεσο, εκεί που ήταν η μπάλα όταν σταμάτησε το παιχνίδι, για είσοδο χωρίς την 

άδεια του διαιτητή και κίτρινη κάρτα 

Γ Έμμεσο, εκεί που ήταν η μπάλα όταν σταμάτησε το παιχνίδι, για είσοδο χωρίς την 

άδεια του διαιτητή και κόκκινη κάρτα 

Δ Πέναλτι. Αποβολή του αμυνόμενου. Αναφορά στο φύλλο αγώνα την έξοδο του 

αμυνόμενου από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς την άδεια του διαιτητή. 
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27 Ένας παίκτης κινείται στο δρόμο/ «διάδρομο» του αντιπάλου για να του 

μπλοκάρει την πορεία/ ενέργεια που θέλει να κάνει, όταν η μπάλα δεν βρίσκεται 

στην ίδια απόσταση από τον καθένα. Επαφή με τον αντίπαλο δεν υπάρχει. Τι γίνεται 

σ’ αυτή την περίπτωση; 

Α Καταλογίζει άμεσο στο σημείο που έγινε η επαφή, για την ομάδα του αντιπάλου 

Β Καταλογίζει άμεσο στο σημείο που έγινε η επαφή, για την ομάδα του αντιπάλου 

και παρατηρεί τον παίκτη 

Γ Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη και από τους δυο. 

Δ Η παρεμπόδιση της προώθησης του αντιπάλου χωρίς επαφή τιμωρείται με 
έμμεσο. 

  

28 Παίκτης εκτελεί γρήγορα ελεύθερο λάκτισμα στην περιοχή πέναλτι της ομάδας 

του. Η μπάλα αναπηδά στο διαιτητή, ο οποίος βρίσκεται εκτός της περιοχής πέναλτι 

και ο ίδιος παίκτης παίζει ξανά την μπάλα. Ο διαιτητής… 

Α διακόπτει το παιχνίδι και αρχίζει πάλι με ελεύθερο διαιτητή, για ένα παίκτη της 

αμυνόμενης ομάδας, στο σημείο που η μπάλα χτύπησε στον διαιτητή.  

Β διακόπτει το παιχνίδι και αρχίζει πάλι με ελεύθερο διαιτητή στην περιοχή πέναλτι 

για τον τερματοφύλακα. 

Γ επαναλαμβάνει το ελεύθερο λάκτισμα. 

Δ καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα, επειδή ο παίκτης έπαιξε δυο φορές 

την μπάλα, πριν την ακουμπήσει άλλος παίκτης. 
  

29 Παίκτης, στη διαδικασία των πέναλτι, έχει ολοκληρώσει το τρέξιμό του και 

εσκεμμένα σταματά για να κερδίσει ένα πλεονέκτημα σε βάρος του 

τερματοφύλακα. Ο τερματοφύλακας "πέφτει" κι αμέσως μετά ο παίκτης σκοράρει. Ο 

διαιτητής σωστά τον αποβάλλει. Ποια, κατά τη γνώμη σου, είναι η σωστή απάντηση 

από τις παρακάτω τέσσερις; 
Α Ο διαιτητής καταλογίζει έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, που θα εκτελεστεί από 

το σημείο του πέναλτι. Ο παίκτης είχε παρατηρηθεί στην παράταση για άλλη 

παράβαση. 

Β Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ. Συνεχίζει τη διαδικασία με την εκτέλεση του 

επόμενου πέναλτι από αντίπαλο. Ο παίκτης είχε παρατηρηθεί στην παράταση για 

άλλη παράβαση. 

Γ Ο διαιτητής καταλογίζει έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, που θα εκτελεστεί από 

το σημείο του πέναλτι. Ο παίκτης είχε δεχθεί κι άλλη κίτρινη, προηγουμένως, στη 

διαδικασία. 

Δ Ο διαιτητής ακυρώνει το γκολ. Συνεχίζει τη διαδικασία με την εκτέλεση του 

επόμενου πέναλτι από αντίπαλο. Ο παίκτης είχε δεχθεί κι άλλη κίτρινη, 

προηγουμένως, στη διαδικασία. 
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30 Παίκτης, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, αντικαθίσταται από έναν 

αναπληρωματικό διότι αποβλήθηκε. Η αιτία της αποβολής του από τον διαιτητή 

ήταν… 

Α εμπόδισε την προώθηση αντιπάλου 

Β έφτυσε αντίπαλο 

Γ μαρκάρισε αντίπαλο 

Δ χτύπησε τη μπάλα με την επικαλαμίδα του 
  

31 Παίκτης, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, αντικαθίσταται από έναν 

αναπληρωματικό διότι αποβλήθηκε. Η αιτία της αποβολής του από τον διαιτητή 

ήταν… 

Α εμπόδισε την προώθηση αντιπάλου 

Β δάγκωσε παίκτη 

Γ μαρκάρισε αντίπαλο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη 

Δ χτύπησε τη μπάλα με την επικαλαμίδα του 
  

32 Δυο επιτιθέμενοι κινούνται προς το αντίπαλο τέρμα έχοντας αντίπαλο μόνον 

τον τερματοφύλακα. Τον επιτιθέμενο, που τρέχει με τη μπάλα μέσα στη περιοχή 

πέναλτι, τον πλησιάζει ο τερματοφύλακας. Πασάρει τη μπάλα πίσω στον άλλο 

επιτιθέμενο, ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά στην αντίπαλη γραμμή τέρματος από τον 

δεύτερο τελευταίο αμυνόμενο. Αυτός παίρνει τη μπάλα και σημειώνει γκολ. Ποια 

είναι η σωστή απόφαση; 

Α Ο διαιτητής καταλογίζει γκολ.  

Β Έμμεσο. Ο Κανόνας 11 είναι σαφής. Ένας παίκτης είναι σε θέση offside εάν κάποιο 

μέρος του κεφαλιού, σώματος ή των ποδιών είναι πιο κοντά στη γραμμή τέρματος 

των αντιπάλων από τη μπάλα και τον δεύτερο τελευταίο αμυνόμενο. Έτσι υπήρξε 

θέση offside. 

Γ Έμμεσο. Ο Κανόνας 11 είναι σαφής. Ένας παίκτης είναι σε θέση offside εάν κάποιο 

μέρος του κεφαλιού, σώματος ή των ποδιών είναι πιο κοντά στη γραμμή τέρματος 
των αντιπάλων από τη μπάλα και τον δεύτερο τελευταίο αμυνόμενο. Έτσι δεν 

υπήρξε θέση offside. 

Δ Έμμεσο. Ο πρώτος επιτιθέμενος επηρέασε στον τερματοφύλακα.  
  

33 Ο τερματοφύλακας εκτελεί γρήγορα το από τέρματος λάκτισμα. Η μπάλα κτυπά 

σε συμπαίκτη του, που βρίσκεται μέσα στη περιοχή του πέναλτι, και καταλήγει στο 

τέρμα της ομάδας τους. Ο διαιτητής...  

Α διατάζει να επαναληφθεί το από τέρματος λάκτισμα 

Β καταλογίζει ελεύθερο διαιτητή για τον τερματοφύλακα 
Γ διατάζει να ξεκινήσει το παιχνίδι με σέντρα 

Δ καταλογίζει ελεύθερο διαιτητή για παίκτη της ομάδας του τερματοφύλακα στο 

σημείο που άγγιξε τον συμπαίκτη 
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34 Παίκτης κάνει ένα δυνατό σουτ για γκολ. Ο αμυνόμενος, ο οποίος είναι κοντά, 

τοποθετεί τα χέρια του μπροστά στο πρόσωπό του ως μια ασυναίσθητη αντίδραση 

να προστατέψει το πρόσωπό του και η μπάλα κτυπά στα χέρια του. Ποια είναι η 

απόφαση του διαιτητή; 

Α Ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί καθώς η θέση/ κίνηση των χεριών/ 

βραχιόνων ήταν το αποτέλεσμα της φυσικής κίνησης (ασυναίσθητα) και δεν 

κάνει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο. 

Β Ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον αμυνόμενο με κίτρινη διότι το 
σουτ πήγαινε για γκολ 

Γ Ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον αμυνόμενο με κίτρινη ή τον 

αποβάλλει αν πίσω του δεν υπήρχε άλλος παίκτης (κενό τέρμα) 

Δ Ο διαιτητής καταλογίζει άμεσο, αν ο αμυνόμενος βρισκόταν έξω από την περιοχή 

της ομάδας του και παρατηρεί τον αμυνόμενο με κίτρινη ή τον αποβάλλει αν πίσω 

του δεν υπήρχε άλλος παίκτης (κενό τέρμα) 
  

35 Ένας παίκτης είναι ένοχος προσβλητικών χειρονομιών εναντίον θεατών. Ποια 

είναι η πειθαρχική ποινή; Πως θ' αρχίσει πάλι το παιχνίδι; 

Α Ο παραβάτης θα δεχθεί την κόκκινη κάρτα και θα αποβληθεί. Ο διαιτητής θα 

ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή εκεί που ήταν ο παραβάτης 

Β Ο παραβάτης θα δεχθεί την κόκκινη κάρτα και θα αποβληθεί. Ο διαιτητής θα 

καταλογίσει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα πάνω στη πλάγια γραμμή 

Γ Ο παραβάτης θα δεχθεί την κόκκινη κάρτα και θα αποβληθεί. Ο διαιτητής θα 

καταλογίσει άμεσο για την αντίπαλη ομάδα εκεί που ήταν ο παραβάτης 

Δ Ο παραβάτης θα δεχθεί την κόκκινη κάρτα και θα αποβληθεί. Ο διαιτητής θα 

καταλογίσει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα εκεί που ήταν ο παραβάτης 
  

36 Ένας παίκτης (Α ομάδα) εκτελεί κόρνερ δίνοντας πάσα σε συμπαίκτη του, που 

στέκεται κοντά του αλλά σε θέση offside. Μετά απ' αυτό ο συμπαίκτης, με τη σειρά 

του, πασάρει τη μπάλα σ' έναν τρίτο συμπαίκτη της ίδιας ομάδας (όχι σε θέση 

offside) ο οποίος με κεφαλιά σκοράρει. Ο διαιτητής... 

Α καταλογίζει παράβαση offside τον συμπαίκτη, αφού ακυρώσει το γκολ 

Β καταλογίζει το γκολ 

Γ επαναλαμβάνει το κόρνερ 

Δ καταλογίζει έμμεσο εκεί που ήταν ο σκόρερ γι' αντιαθλητική συμπεριφορά 
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37 Επιπλέον επιπρόσθετος χρόνος για να κτυπηθεί ένα πέναλτι στο τέλος της β 

περιόδου του παιχνιδιού. Ο παίκτης σκοράρει άμεσα από την εκτέλεση του πέναλτι. 

Ποια είναι η σωστή απάντηση; 

Α Ο αγώνας λήγει μόλις εκτελεστεί η σέντρα 

Β ο αγώνας λήγει μόλις η μπάλα περάσει ολόκληρη τη γραμμή τέρματος μεταξύ των 

δυο κάθετων δοκαριών και κάτω από την οριζόντιο. 

Γ ο αγώνας λήγει μόλις η μπάλα περάσει ολόκληρη τη γραμμή τέρματος μεταξύ των 
δυο κάθετων δοκαριών και κάτω από την οριζόντιο αρκεί να μην έχει διαπράξει 

παράβαση ο παίκτης ή η ομάδα του 

Δ Είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή για το πότε θα λήξει το παιχνίδι, είτε 

όταν η μπάλα μπει γκολ, είτε γίνει σέντρα 
  

38 Επιτιθέμενος κλωτσά τη μπάλα κι αυτή αγγίζει τον βραχίονα ενός αμυνομένου 

ο οποίος βρίσκεται κοντά στον επιτιθέμενο. Ο βραχίονας, ενώ είναι σχετικά κοντά 

στο σώμα του αμυνομένου τον κινεί να έλθει πιο κοντά στο σώμα του για ν' 

αποφύγει την επαφή με τη μπάλα. Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

Α Ο καταλογισμός πέναλτι γιατί το χέρι κινήθηκε 

Β Ο καταλογισμός πέναλτι γιατί το χέρι κινήθηκε και κίτρινη κάρτα στον αμυνόμενο 

Γ Είναι παράβαση "χεριού" αλλά ο διαιτητής αφήνει πλεονέκτημα 

Δ Αυτό δεν είναι παράβαση "χεριού". Ο διαιτητής θ' αφήσει το παιχνίδι να 

συνεχιστεί 
  

39 Υπάρχει περίπτωση να μην παρατηρηθούν οι συμπαίκτες, ο τερματοφύλακας 

και ο αμυντικός, που άλλαξαν θέσεις χωρίς να ενημερωθεί ο διαιτητής; 

Α Όχι δεν υπάρχει 
Β Αν συνεχιστεί το παιχνίδι και το αγνοήσει ο διαιτητής 

Γ Δεν χρειάζεται πειθαρχικός έλεγχος. Είναι συμπαίκτες που έκαναν εσωτερική 

αλλαγή και πρέπει ν' αλλάξουν φανέλες 

Δ Η αλλαγή να γίνει στην ανάπαυλα του ημιχρόνου 
  

40 Στο τείχος βρίσκονται τρεις αμυνόμενοι παίκτες. Όλοι οι παίκτες της 

επιτιθέμενης ομάδας … 

Α πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 1 μέτρο από το τείχος 

Β πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2 μέτρο από το τείχος 
Γ πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 4 μέτρο από το τείχος 

Δ είναι ελεύθεροι να σταθούν όπου θέλουν 
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41 Το κόρνερ εκτελείται κι η μπάλα καταλήγει λίγο έξω από τη περιοχή τέρματος. Η 

μπάλα αγγίζει κατά λάθος τον βραχίονα επιτιθέμενου που βρισκόταν σε φυσική 

θέση. Αμέσως μετά αυτή καταλήγει σε συμπαίκτη του που σκοράρει. Τι θα 

αποφασίσει ο διαιτητής; 

Α καταλογίζει το γκολ διότι δεν υπήρχε πρόθεση στο παίξιμο της μπάλας με το χέρι 

το οποίο βρισκόταν σε φυσική θέση 

Β σφυρίζει και αρχίζει πάλι το παιχνίδι με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

Γ σφυρίζει και αρχίζει πάλι το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

Δ καταλογίζει πέναλτι 
  

42 Ο τερματοφύλακας, μέσα στη περιοχή του, μαζεύει τη μπάλα στα χέρια του που 

με πρόθεση την κλώτσησε, σ' αυτόν, ένας συμπαίκτης του. Τι αποφασίζεις; 

Α ξαναρχίζω το παιχνίδι με πέναλτι αφού δείξω στον τερματοφύλακα κίτρινη 

κάρτα 

Β ξαναρχίζω το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα αφού δείξω στον 

τερματοφύλακα κίτρινη κάρτα 

Γ ξαναρχίζω το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

Δ ξαναρχίζω το παιχνίδι με πέναλτι 
  

43 Ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι για έναν τραυματισμό παίκτη στο 

κεφάλι μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του. Η μπάλα, εκείνη τη στιγμή, 

βρισκόταν στη αντίπαλη, της ομάδας τραυματία παίκτη, περιοχή πέναλτι. Πως 

πρέπει μετά το παιχνίδι να ξαναρχίσει; 

Α με πέναλτι 

Β με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

Γ με ελεύθερο διαιτητή για τον αμυνόμενο τερματοφύλακα 

Δ με ελεύθερο διαιτητή για την ομάδα του παίκτη στον οποίο άγγιξε τελευταία η 

μπάλα 
  

44 Πότε επιθεωρούνται οι παίκτες, για να ελεγχθεί ο εξοπλισμός τους; 

Α Όλοι οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να επιθεωρούνται πριν την έναρξη του 

παιχνιδιού; 

Β Οι τακτικοί πρέπει να επιθεωρούνται πριν την έναρξη και οι αναπληρωματικοί 

πριν εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο. 

Γ Δεν είναι απαραίτητο να επιθεωρηθούν. 

Δ Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
  

45 Κατά την εκτέλεση κόρνερ, η μπάλα βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο 

περνώντας τη γραμμή τέρματος πριν βγει από τη περιοχή κόρνερ. Ποια πρέπει να 

είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α ο διαιτητής ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή. 

Β ο διαιτητής ζητά να εκτελεστεί πάλι το κόρνερ 

Γ ο διαιτητής καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα 

Δ ο διαιτητής καταλογίζει πλάγια επαναφορά 
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46 Ο διαιτητής στέκεται στην περιοχή πέναλτι της αμυνόμενης ομάδας. Η μπάλα 

είναι στην κατοχή ενός επιθετικού λίγο έξω από την περιοχή πέναλτι. Ένας παίκτης 

της αμυνόμενης ομάδας χτυπά τον διαιτητή στο πρόσωπο. Ο διαιτητής διακόπτει το 

παιχνίδι και αποβάλλει τον αμυνόμενο. Πως θα γίνει επανέναρξη του παιχνιδιού; 

Α κατακυρώνει το γκολ. 

Β Με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα  

Γ Με πέναλτι 

Δ Με ελεύθερο διαιτητή 
  

47 Ένας παίκτης αλλάζει θέσεις με τον τερματοφύλακα χωρίς την άδεια του 

διαιτητή στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Τι αποφασίζει ο διαιτητής; 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και παρατηρεί τους δύο στην επόμενη διακοπή 

του παιχνιδιού 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και παρατηρεί τον "νέο" τερματοφύλακα στην 

επόμενη διακοπή του παιχνιδιού 

Γ αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και δεν παρατηρεί κανέναν αφού ο κανόνας 

άλλαξε 

Δ Σταματά το παιχνίδι και παρατηρεί και τους δύο 
  

48 O τερματοφύλακας κρατά τη μπάλα στην παλάμη του. Αντίπαλος με το κεφάλι 

του προσπαθεί να του πάρει τη μπάλα. Αυτό επιτρέπεται; 

Α Ναι. 

Β Όχι. 

Γ Ναι, αν δεν γίνει με επικίνδυνο τρόπο. 

Δ Επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
  

49 Ένας  ή περισσότεροι παίκτες  τραυματίζονται ή αποβάλλονται κατά τη 

διαδικασία ανάδειξης  νικητή με πέναλτι. Οφείλει ο διαιτητής  να διασφαλίσει ότι η 

διαδικασία θα γίνει με ίσο αριθμό παικτών κάθε ομάδας;  

Α Όχι. Ο ίσος  αριθμός  παικτών απαιτείται μόνο κατά την έναρξη της  διαδικασίας . 

Β Ναι, πρέπει και οι δύο ομάδες  να έχουν ίδιο αριθμό παικτών και στην διάρκεια 

της  εκτέλεσης  των λακτισμάτων από το σημείο του πέναλτι. 

Γ Εξαρτάται από του κανόνες  της  διοργάνωσης . 

Δ Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαιτητή. 
  

50 Παίκτης  εκτελεί άμεσο προς  το τέρμα της  ομάδας  του και η μπάλα μπαίνει στο 

τέρμα. Ο διαιτητής … 

Α κατακυρώνει το γκολ. 

Β επαναλαμβάνει το άμεσο. 

Γ καταλογίζει κόρνερ για την αντίπαλη ομάδα. 

Δ αν το άμεσο εκτελείται από την περιοχή πέναλτι ομάδας  του, ο διαιτητής  ζητάει 

επανάληψη του άμεσου. 
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51 Η τερματοφύλακας πιάνει τη μπάλα, μέσα στη δικιά της περιοχή πέναλτι, αφού 

ανέκοψε με το πόδι της , μια συμπαίκτριά της, σουτ αντιπάλου για γκολ. Τιμωρείται 

η ενέργεια αυτή της συμπαίκτριας με έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα;  

Α Εφόσον η μπάλα δεν λακτίσθηκε με πρόθεση προς την τερματοφύλακα, από τη 

συμπαίκτριά της, η διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. 

Β Η διαιτητής καταλογίζει άμεσο εκεί που ήταν η συμπαίκτρια. 

Γ Η διαιτητής καταλογίζει έμμεσο εκεί που ήταν η συμπαίκτρια. 

Δ Η διαιτητής καταλογίζει έμμεσο εκεί που έπιασε τη μπάλα η τερματοφύλακας. 
  

52 Ένας αξιωματούχος της ομάδας πετά εσκεμμένα ένα μπουκάλι στον αγωνιστικό 

χώρο. Ποια πρέπει να είναι η απόφαση του διαιτητή εάν ο παραβάτης δεν μπορεί ν' 

αναγνωριστεί; 

Α Θα επιλέξει ο διαιτητής το πρόσωπο, που κάθεται στο πάγκο και θα το αποβάλλει 

Β Εφόσον δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τον παραβάτη έστω με την βοήθεια του 

αρμόδιου βοηθού ή του τέταρτου ή ακόμα και με τον παρατηρητή του αγώνα, δεν 

θα προβεί σε καμιά ενέργεια   

Γ Θα αποβληθεί ο προπονητής 

Δ Ο διαιτητής θα γράψει το γεγονός στο φύλλο αγώνα για να τιμωρηθεί η ομάδα  
  

53 Ποια είναι η απόφαση αν ο διαιτητής σφυρίξει ότι σημειώθηκε γκολ, ύστερα από 

σουτ επιτιθέμενου, πριν η μπάλα περάσει ολόκληρη τη γραμμή τέρματος μεταξύ των 

δοκαριών χωρίς να υπάρξει παράβαση; 

Α Να συμβουλευθεί τον Βοηθό και να συναποφασίσουν 

Β Να καταλογίσει γκολ 

Γ Να ξεκινήσει με ελεύθερο διαιτητή για τον τερματοφύλακα 

Δ Να καταλογίσει πέναλτι για την ομάδα του επιτιθέμενου ώστε να αποκατασταθεί 

η αδικία 
  

54 Το παιχνίδι παίζεται στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου. Ένας αμυνόμενος 

(Ομάδα Α) κι ένας επιτιθέμενος (Ομάδα Β), ξεκινώντας ταυτόχρονα, τσακώνονται, 

μεταξύ τους, με κτυπήματα, μέσα στην περιοχή πέναλτι της Ομάδας Α. Ποια πρέπει 

να είναι η απόφαση του διαιτητή; 

Α Αποβολή και των δυο παικτών. Το παιχνίδι θα αρχίσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή 

εκεί που ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής  

Β Αποβολή και των δυο παικτών. Το παιχνίδι θα αρχίσει πάλι με πέναλτι για την 

Ομάδα Β 

Γ Αποβολή και των δυο παικτών. Το παιχνίδι θα αρχίσει πάλι με ελεύθερο διαιτητή 

για τον τερματοφύλακα της Ομάδας Α 
Δ Αποβολή και των δυο παικτών. Το παιχνίδι θα αρχίσει πάλι με έμμεσο εκεί που 

ήταν η μπάλα τη στιγμή της διακοπής 
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55 Ο επιτιθέμενος παίκτης κλωτσά τη μπάλα η οποία αγγίζει τον βραχίονα 

αντιπάλου που βρίσκεται κοντά. Ο βραχίονας βρίσκεται πάνω από το ύψος των 

ώμων. Ο διαιτητής … 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β καταλογίζει έμμεσο 

Γ καταλογίζει άμεσο  

Δ καταλογίζει άμεσο ή πέναλτι αν αυτό συνέβη στη περιοχή πέναλτι του αντιπάλου 
  

56 Παίκτης αποβάλλεται λίγο πριν ο διαιτητής σφυρίξει την έναρξη του παιχνιδιού. 

Αντικαθίσταται από αναπληρωματικό της ομάδας του. Η λίστα των 

αναπληρωματικών, αυτής της ομάδας, συμπληρώνεται; 

Α Ναι 

Β Όχι 

Γ Ναι, αρκεί ο αρχηγός να προσκομίσει το σχετικό δελτίο 

Δ Όχι, εκτός κι αν ο αρχηγός προσκομίσει ο αρχηγός το σχετικό δελτίο και 

συμφωνήσει ο αρχηγός της αντίπαλης ομάδας. 
  

57 Ο αγώνας παρατείνεται για να επιτραπεί η εκτέλεση πέναλτι. Μπορεί η 

τερματοφύλακας ν αντικατασταθεί πριν την εκτέλεση; 

Α Όχι 

Β Μόνο από αναπληρωματικό 

Γ Είτε από τακτικό συμπαίκτη του, είτε από αναπληρωματικό αρκεί να μην έχουν 

γίνει όλες οι αντικαταστάσεις που δικαιούται η ομάδα του 

Δ Μόνο από τακτικό συμπαίκτη του 
  

58 Εκτελείται πέναλτι στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο διαιτητής σφυρίζει. Ο παίκτης 

τρέχει και φτάνοντας στη μπάλα την κλωτσά με "τακουνάκι" προς το τόξο της 

περιοχής πέναλτι. Συμπαίκτης του, από κανονική θέση, σουτάρει. Ο 

τερματοφύλακας αποκρούει σε κόρνερ. τι θα αποφασίσεις; 

Α Κόρνερ 

Β Έμμεσο για την ομάδα του τερματοφύλακα από το σημείο του πέναλτι 

Γ Έμμεσο για την ομάδα του τερματοφύλακα από το σημείο του πέναλτι και κίτρινη 

στον παίκτη που το εκτέλεσε 

Δ Επανάληψη του πέναλτι          
  

59 Το παιχνίδι ξεκινά πάλι, με ελεύθερο διαιτητή, για την Α ομάδα. Αφού η μπάλα 

έχει αγγίξει το έδαφος, ένας αντίπαλος (Β ομάδα), ο οποίος παρέμεινε περισσότερο 

από 4 μέτρα μακριά, έρχεται κοντά και παίζει πρώτος τη μπάλα. Ποια απόφαση 

πρέπει να πάρει ο διαιτητής; 

Α Να επαναλάβει το ελεύθερο διαιτητή 

Β Να επαναλάβει το ελεύθερο διαιτητή και να παρατηρήσει τον αντίπαλο (Β ομάδα) 

Γ Να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Δ Να παρατηρήσει τον αντίπαλο (Β ομάδα) και να καταλογίσει έμμεσο, για την Α 

ομάδα, στο σημείο που ο αντίπαλος ακούμπησε τη μπάλα 
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60 Εκτελείται ένα ελεύθερο λάκτισμα κι ένας αμυνόμενος γονατίζει στο έδαφος 

πίσω, από το τείχος που σχηματίζουν συμπαίκτες του. Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

Α Δεν ξεκινάμε το παιχνίδι εάν δεν σηκωθεί ο αμυνόμενος 

Β Αφήνουμε το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Γ Παρατηρούμε τον παίκτη πριν κτυπηθεί το ελεύθερο λάκτισμα 

Δ Αφήνουμε να εκτελεστεί το ελεύθερο λάκτισμα και στην επόμενη διακοπή 

παρατηρούμε τον αμυνόμενο 
  

61 Γκολ μπορεί να σημειωθεί, στο αντίπαλο τέρμα, απευθείας από … 

Α εναρκτήριο λάκτισμα (σέντρα) ή πλάγιο 

Β από τέρματος λάκτισμα (άουτ) ή εναρκτήριο λάκτισμα (σέντρα) 

Γ κόρνερ ή έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα 

Δ άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή ελεύθερο διαιτητή 
  

62 Ο διαιτητής και οι βοηθοί επιτρέπεται να φορούν στη διάρκεια του αγώνα 

Α ρολόι 

Β σχοινάκια στους καρπούς των χεριών, συσκευή polar 

Γ ρολόι, συσκευή polar 

Δ κοσμήματα, ρολόι 
  

63 Για να κτυπηθεί ένα πέναλτι στο τέλος της περιόδου, παρατάθηκε ο χρόνος. 

Αφού το πέναλτι εκτελέστηκε κι απέκρουσε ο αμυνόμενος τερματοφύλακας, ο 
παίκτης που το εκτέλεσε, παίζει για δεύτερη φορά την μπάλα και σκοράρει. Ποια 

είναι η σωστή απόφαση; 

Α Το γκολ μετρά. 

Β Θα επαναλάβει το πέναλτι 

Γ Θα καταλογίσει έμμεσο για διπλό κτύπημα 

Δ Το γκολ δεν μετρά. 
  

64 Μπορεί ο τερματοφύλακας, που έχει μπλοκάρει τη μπάλα με τα χέρια του ύστερα 

από σουτ, για γκολ, αντιπάλου, να σημειώσει γκολ στο αντίπαλο τέρμα πετώντας 
την με τα χέρια; 

Α Όχι 

Β Ναι 

Γ Όχι διότι η μπάλα δεν ήταν στο παιχνίδι 

Δ Ναι διότι η μπάλα ήταν στο παιχνίδι  
  

65 Παίκτης παρατηρείται, μετά την επίτευξη γκολ, διότι … 

Α ανασηκώνει τη φανέλα λίγο πιο κάτω από τους ώμους 

Β ανασηκώνει τη φανέλα και σκεπάζει το πρόσωπό του 
Γ βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου με τα χέρια ψηλά με κραυγές χαράς και 

ικανοποίησης 

Δ πηγαίνει τρέχοντας, φωνάζοντας και με χειρονομίες αφιέρωσης του γκολ και 

αγκαλιάζει ενθουσιασμένος τον προπονητή του 
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66 Στις τροποποιήσεις του 2021 αναφέρει για το σχήμα των δοκαριών του 

τέρματος: "Τα κάθετα και το οριζόντιο δοκάρι και των δύο τερμάτων θα πρέπει να 

είναι ιδίου σχήματος, δηλ. τετράγωνο, ορθογώνιο, κυκλικό, ελλειπτικό ή ένας 

συνδυασμός αυτών των επιλογών". Ποια απάντηση, από τις παρακάτω 

ανταποκρίνεται στη τροποποίηση; 

Α Τα κάθετα έχουν σχήμα τετράγωνα και το οριζόντιο ελλειπτικό 

Β Και τα τρία δοκάρια έχουν σχήμα κυκλικό 

Γ Τα κάθετα σχήμα ορθογώνιο και το οριζόντιο ελλειπτικό  

Δ Όποια από τρεις απαντήσεις επιλεγεί, είναι σωστή 
  

67 Η ομάδα Α σημείωσε γκολ και ένας παίκτης από την Β ομάδα κρατά τη μπάλα στα 

χέρια του για να καθυστερήσει την επανέναρξη του αγώνα (σέντρα). Ποια είναι η 

σωστή απόφαση του διαιτητή; 

Α Ο παίκτης της Β ομάδας προειδοποιείται για την ενέργειά του αυτή 

Β Ο παίκτης της Β ομάδας παρατηρείται με κίτρινη κάρτα 

Γ Ο παίκτης της Β ομάδας αποβάλλεται αν το αποτέλεσμα, εκείνη τη στιγμή, του 

αγώνα ευνοεί την ομάδα του  

Δ Ο διαιτητής δεν χρειάζεται να πάρει κάποια απόφαση 
  

68 "Αξιωματούχοι ομάδας" λογίζονται … 

Α μόνον ο προπονητής κι ο βοηθός του, αν υπάρχει 

Β όσοι αναγράφονται στο φύλλο αγώνα εκτός των παικτών και των 

αναπληρωματικών 

Γ όσοι αναγράφονται στο φύλλο αγώνα 

Δ ο προπονητής κι ο έφορος της ομάδας 
  

69 Ποια από τις παρακάτω τέσσερις απαντήσεις είναι σωστή για να ισχύσει η 

εκτέλεση ενός γρήγορου ελεύθερος λακτίσματος; 

Α Δεν απαιτείται πειθαρχική ποινή. Δεν απαιτείται η παρέμβαση του διαιτητή 

Β Ο διαιτητής έχει ξεκινήσει τον έλεγχο του τείχους. Δεν υπάρχει τραυματισμός 

Γ Το ελεύθερο λάκτισμα εκτελείται γρήγορα, σύντομα μόλις σταματήσει το 

παιχνίδι. 

Δ Ο διαιτητής έχει ξεκινήσει τον έλεγχο του τείχους. Η μπάλα είναι ακίνητη 
  

70 Εκτελείται πέναλτι. Ο τερματοφύλακας έχει το ένα πόδι έξω από τη γραμμή 

τέρματος πατώντας στη περιοχή τέρματος και το άλλο μέσα στο τέρμα. Υπάρχει 

παράβαση στη στάση αυτή του τερματοφύλακα; 

Α Ναι τα πόδια του πρέπει να πατούν στη γραμμή τέρματος 

Β Εξαρτάται από το εάν αποκρούσει το πέναλτι ή όχι 

Γ Όχι δεν θεωρείται παράβαση σύμφωνα με την τροποποίηση του 2022 

Δ Ναι δεν θεωρείται παράβαση σύμφωνα με την τροποποίηση του 2023 
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71 Παίκτης, στη διάρκεια του παιχνιδιού, βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο 

νευριασμένος και κλωτσά με δύναμη το σκαμνί πάνω στο οποίο καθόταν ένας 

φωτογράφος με συνέπεια να τον ρίξει κάτω στο έδαφος. Ο διαιτητής 

αντιλαμβανόμενος το περιστατικό σταματά αμέσως το παιχνίδι και κατευθύνεται 

τρέχοντας εκεί. Αφού αποβάλλει τον παίκτη αρχίζει πάλι το παιχνίδι με ... 

Α ελεύθερο διαιτητή εκεί που ήταν η μπάλα, όταν ο διαιτητής σταμάτησε το 

παιχνίδι, για την ομάδα παίκτη της οποίας είχε τελευταία αγγίξει τη μπάλα 

Β έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, πάνω στη πλάγια γραμμή 
Γ έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, εκεί που ήταν η μπάλα όταν ο διαιτητής 

σταμάτησε το παιχνίδι 

Δ ελεύθερο διαιτητή πάνω στη πλάγια γραμμή 
  

72 Μπορεί να παρατηρηθεί ή να αποβληθεί αξιωματούχος ομάδας στη διάρκεια 

εκτέλεσης πέναλτι για την ανάδειξη νικήτριας ομάδας; 

Α Όχι 

Β Ναι δείχνοντας ο διαιτητής την ανάλογη κάρτα 

Γ Όχι οι παραβάσεις των αξιωματούχων ομάδας πρέπει να γράφονται στο φύλλο 

αγώνα 

Δ Ναι αλλά χωρίς να του δείξει κάρτα με λεκτικό τρόπο κι έτσι ώστε να είναι 

ξεκάθαρη η ποινή προς όλους. 
  

73 Επιτιθέμενος (Ομάδα Α) τρέχει με τη μπάλα προς το αντίπαλο τέρμα αφήνοντας 

πίσω του 20 παίκτες. Ο τερματοφύλακας (Ομάδα Β), τρέχοντας, βγαίνει από την 

περιοχή του πέφτει και μπλοκάρει τη μπάλα με τα χέρια χωρίς να έλθει σε επαφή με 

τον επιτιθέμενο. Ο διαιτητής... 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί αφού δεν υπάρχει μαρκάρισμα με τον αντίπαλο 
Β καταλογίζει άμεσο για την Ομάδα Α 

Γ καταλογίζει άμεσο για την Ομάδα Α και παρατηρεί τον τερματοφύλακα 

Δ καταλογίζει άμεσο για την Ομάδα Α και αποβάλει τον τερματοφύλακα 
  

74 Επιτιθέμενος (Ομάδα Α) τρέχει με τη μπάλα προς το αντίπαλο τέρμα αφήνοντας 

πίσω του 20 παίκτες και μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή. Ο τερματοφύλακας (Ομάδα 

Β), τρέχοντας κοντά του, πέφτει και μπλοκάρει τη μπάλα με τα χέρια χωρίς να έλθει 

σε επαφή με τον επιτιθέμενο. Ο διαιτητής... 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί  
Β καταλογίζει πέναλτι 

Γ καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον τερματοφύλακα 

Δ καταλογίζει πέναλτι και αποβάλει τον τερματοφύλακα 
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75 Στη β περίοδο έγιναν 6 διακοπές προκειμένου κάθε ομάδα να κάνει τρεις 

αλλαγές. Άλλου είδους καθυστερήσεις δεν υπήρξαν. Στο 88' τραυματίζεται παίκτης. 

Η όλη διαδικασία εκτίμησης του τραύματος διήρκησε 5 λεπτά. Τελικά ο διαιτητής 

ξεκινά πάλι το παιχνίδι λέγοντας στον 4ο να δείξει με την πινακίδα τον 

υπολειπόμενο χρόνο, κι αυτός δείχνει... 

Α 10 λεπτά 

Β 2 λεπτά 

Γ 3 λεπτά 

Δ 5 λεπτά 
  

76 Εξελίσσεται, μπροστά στον βοηθό 2, δύσκολη περίπτωση offside που σχετίζεται 

με μέρος του σώματος του επιτιθέμενου. Ο βοηθός σηκώνει τη σημαία όταν τελικά 

ο επιτιθέμενος παίρνει τη μπάλα. Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις 

ανταποκρίνεται στην ορθή εκτίμηση του βοηθού; 

Α Ο βραχίονας  

Β Ο βραχίονας είναι στην ίδια ευθεία με τον δεύτερο τελευταίο αμυνόμενο  

Γ Το μέρος του βραχίονα, μέχρι το τέλος της μασχάλης, βρισκόταν στην ίδια ευθεία 

με τον δεύτερο τελευταίο αμυνόμενο 

Δ Το μέρος του βραχίονα μέχρι το τέλος της μασχάλης 
  

77 Ο τερματοφύλακας εκτελεί το από τέρματος λάκτισμα σηκώνοντας τη μπάλα με 

το πόδι του στον αέρα, στέλνοντάς την σε συμπαίκτη του που βρίσκεται 3 μέτρα 

μακριά του. Ο συμπαίκτης την επιστρέφει με κεφαλιά στον τερματοφύλακα ο 

οποίος, αφού την πιάνει με τα χέρια, την στέλνει κλωτσώντας την στο κέντρο για 

να παίζεται. ο διαιτητής... 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, εκεί που ο 

συμπαίκτης έπαιξε με το κεφάλι τη μπάλα και τον παρατηρεί. 

Γ διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, εκεί που ο 
τερματοφύλακας έπιασε τη μπάλα. 

Δ διακόπτει το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο, για την αντίπαλη ομάδα, εκεί που ο 

τερματοφύλακας έπιασε τη μπάλα, παρατηρώντας τον. 
  

78 Ένας παίκτης εκτελεί πλάγιο και στέλνει κατευθείαν τη μπάλα στον 

τερματοφύλακά του. Ο τερματοφύλακας προσπαθεί ξεκάθαρα να την κλωτσήσει 

μακριά αλλά αποτυγχάνει και πιάνει τη μπάλα με τα χέρια. Τι πρέπει ν' αποφασίσει 

ο διαιτητής; 

Α σφυρίζει και ζητά να εκτελεστεί πάλι το πλάγιο 
Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Γ σφυρίζει και ξεκινά το παιχνίδι με έμμεσο ελεύθερο λάκτισμα εκεί όπου ο 

τερματοφύλακας έπιασε τη μπάλα 

Δ σφυρίζει και καταλογίζει πέναλτι 
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79 Παίκτης, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, αντικαθίσταται από έναν 

αναπληρωματικό διότι αποβλήθηκε. Η αιτία της αποβολής του από τον διαιτητή 

ήταν… 

Α εμπόδισε την προώθηση αντιπάλου 

Β χτύπησε τη μπάλα με την επικαλαμίδα του 

Γ μαρκάρισε αντίπαλο χρησιμοποιώντας υπερβολική δύναμη 

Δ έβρισε παίκτη 
  

80 Η τερματοφύλακας τραυματίζεται στη διάρκεια της διαδικασίας των πέναλτι. Η 

εντεκάδα της έχει ήδη χρησιμοποιήσει τον μέγιστο αριθμό αναπληρωματικών και 

δεν μπορεί αυτή ν' αντικατασταθεί. Τελικά γίνεται ν' αντικατασταθεί αφού δεν 

μπορεί να υπερασπιστεί σωστά την εστία της ομάδας της; 

Α Όχι 

Β Με συμπαίκτριά της που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο και ικανή να λάβει 

μέρος στη διαδικασία εκτέλεσης πέναλτι 

Γ Με την παίκτρια που εξαιρέθηκε για να ισοσκελιστεί ο αριθμός παικτριών της 

ομάδας της με αυτόν της αντίπαλης 

Δ Με μια αναπληρωματικό δεδομένου ότι η τερματοφύλακας είναι η μόνη παίκτρια 

που έχει το δικαίωμα ν' αντικατασταθεί όταν δεν μπορεί να συνεχίσει 
  

81 Επιτιθέμενος (Ομάδα Α), λίγο έξω από την αντίπαλη περιοχή, σουτάρει για γκολ. 

Φίλαθλος, που ήδη είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο, τρέχοντας καταφέρνει και 

κλωτσά με πολύ δύναμη τη μπάλα προκειμένου να μην μπει γκολ στην ομάδα του 

(Ομάδα Β). Όμως συμπτωματικά και λόγω της μεγάλης δύναμης που χρησιμοποίησε 

ο φίλαθλος, η μπάλα καταλήγει στο τέρμα της άλλης εστίας (Ομάδα Α). Ποια είναι η 

σωστή απόφαση; 

Α Καταλογισμός του γκολ 

Β Ελεύθερο διαιτητή στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου για την ομάδα παίκτης 

της οποίας είχε τελευταία την κατοχή. 
Γ Ελεύθερο διαιτητή για τον τερματοφύλακα στην εστία του οποίου σημειώθηκε το 

τέρμα 

Δ Ελεύθερο διαιτητή εκεί που ακούμπησε τη μπάλα ο φίλαθλος για παίκτη της 

ομάδας που τελευταία είχε την κατοχή της μπάλας. 

 
  

82 Αφού ο διαιτητής έχει σφυρίξει για να εκτελεστεί το πέναλτι, ο παίκτης που θα 

το εκτελέσει βρίζει τον διαιτητή. Πως θα ενεργήσει ο διαιτητής; 

Α Ο διαιτητής θα αφήσει να εκτελεστεί το πέναλτι κι ανάλογα με το αποτέλεσμα θα 
το επαναλάβει ή όχι 

Β Ο διαιτητής θα αφήσει να εκτελεστεί το πέναλτι κι ανάλογα με το αποτέλεσμα θα 

το επαναλάβει ή όχι. Θα παρατηρήσει τον παίκτη 

Γ Ο διαιτητής θα αφήσει να εκτελεστεί το πέναλτι κι ανάλογα με το αποτέλεσμα θα 

το επαναλάβει ή όχι. Θα αποβάλλει τον παίκτη 

Δ Δεν θα αφήσει ο διαιτητής να εκτελεστεί το πέναλτι. Ο παίκτης θ' αποβληθεί, το 

πέναλτι θα το εκτελέσει άλλος παίκτης.  
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83 Εκτελείται πέναλτι. Ο παίκτης που το εκτελεί δεν διαπράττει παράβαση. Ο 

τερματοφύλακας έχει το ένα πόδι μπροστά από τη γραμμή τέρματος, πριν το 

πέναλτι εκτελεστεί, και το άλλο στον αέρα πάνω από τη γραμμή τέρματος. Η μπάλα 

αποκρούεται από τον τερματοφύλακα και βγαίνει εκτός παιχνιδιού. Οι άλλοι 

παίκτες δεν παραβαίνουν τον Κανονισμό. Τι θα αποφασίσεις; 

Α ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με κόρνερ ή πλάγιο 

Β ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με το πέναλτι αφού δείξω κίτρινη κάρτα στον 

τερματοφύλακα 

Γ ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με πέναλτι 

Δ ξεκινώ πάλι το παιχνίδι με το πέναλτι αφού προειδοποιήσω τον τερματοφύλακα 
  

84 Ο επιτιθέμενος Νο 9 δέχεται ένα αδιάφορο μαρκάρισμα στην αντίπαλη περιοχή 

πέναλτι αλλά με το πέσιμο τραυματίζεται. Ο διαιτητής καταλογίζει πέναλτι χωρίς να 

δείξει κάρτα. Ο Νο 9 αφού δέχεται ιατρική εκτίμηση της κατάστασής του ζητά τότε 

να εκτελέσει το πέναλτι. Τι αποφασίζει ο διαιτητής; 

Α το Νο 9 θα ξανασυμμετάσχει στο παιχνίδι αφού εκτελεστεί το πέναλτι και 

ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι 

Β το Νο 9 δεν μπορεί να μείνει στον αγωνιστικό χώρο καθώς ο παραβάτης δεν 

δέχθηκε κάρτα 

Γ το Νο 9 θα βγει προκειμένου να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες κι αμέσως 

μετά θα εκτελέσει το πέναλτι. Όλοι οι άλλοι πρέπει να περιμένουν 

Δ δεν χρειάζεται να βγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Νο 9 αφού θα εκτελέσει αυτός 

το πέναλτι 
  

85 Ένας παίκτης (Ομάδα Α) εκτελεί κόρνερ και πασάρει τη μπάλα σε συμπαίκτη ο 

οποίος στέκεται έξω από τη γραμμή τέρματος, στα όρια και ακριβώς δίπλα στη 

γωνιαία περιοχή. Αμέσως μετά ο συμπαίκτης σεντράρει σε τρίτο παίκτη (Ομάδα Α) ο 

οποίος σκοράρει με κεφαλιά. Ο διαιτητής... 

Α καταλογίζει έμμεσο, για την Ομάδα Β, για παράβαση offside. 

Β ζητά να επαναληφθεί το κόρνερ διότι όλοι οι παίκτες πρέπει να βρίσκονται μέσα 

στον αγωνιστικό χώρο κι εδώ ο συμπαίκτης είναι εκτός 

Γ καταλογίζει από τέρματος λάκτισμα 

Δ καταλογίζει το γκολ 
  

 

 

 

 

 

 



Ερωτηματολόγιο Πιστοποίησης Αξιωματούχων 

αγώνα ΕΠΣ Αχαΐας περιόδου 2022-23 

 

23 

86 Παίκτης (Ομάδα Α) που παίζει στη μεσαία γραμμή πασάρει σε συμπαίκτη του 

(Ομάδα Α), που βρίσκεται σε θέση offside και μαρκάρει αντίπαλο για τη μπάλα. 

Αμέσως μετά ο αμυνόμενος (Ομάδα Β) τραβά στιγμιαία τη μπλούζα του συμπαίκτη/ 

επιτιθέμενου, ανακόπτοντας έτσι την προώθησή του, έξω από την περιοχή πέναλτι 

και, που κατά τη γνώμη του διαιτητή, σταματά μια υποσχόμενη επίθεση (SPA). Ο 

διαιτητής σταματά το παιχνίδι για την παράβαση αυτή αλλά παρατηρεί ότι ο βοηθός 

έχει σηκώσει τη σημαία για παράβαση offside. Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

Α Ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί διότι συνέβησαν, την ίδια στιγμή, 

μια παράβαση για την κάθε ομάδα 

Β Ο διαιτητής ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή για παίκτη της ομάδας 

που τελευταία είχε την κατοχή της μπάλας διότι συνέβησαν, την ίδια στιγμή, μια 
παράβαση για την κάθε ομάδα 

Γ Ο διαιτητής καταλογίζει έμμεσο για την Ομάδα Β και παρατηρεί τον αμυνόμενο 

για την παράβαση στέρησης της υποσχόμενης επίθεσης 

Δ Ο διαιτητής καταλογίζει έμμεσο για την Ομάδα Β  
  

87 Παίκτης εκτελεί πλάγιο προς το αντίπαλο τέρμα με μεγάλη δύναμη. Η μπάλα 

κατευθύνεται προς τα δίκτυα. Αμυνόμενος, ευρισκόμενος στην περιοχή τέρματος, 

με το χέρι του, βγάζει την μπάλα κόρνερ. Ο διαιτητής… 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β παρατηρεί τον αμυνόμενο και εκτελεί ελεύθερο διαιτητή, για τον 

τερματοφύλακα, διότι η μπάλα μεταβιβάστηκε από πλάγια επαναφορά. 

Γ καταλογίζει πέναλτι κι αποβάλει τον αμυνόμενο διότι αποστέρησε προφανή 

ευκαιρία επίτευξης γκολ. 

Δ καταλογίζει πέναλτι και παρατηρεί τον αμυνόμενο 
  

88 Η μπάλα αγγίζεται από το χέρι ενός επιτιθέμενου και ωθούμενη καταλήγει 

άμεσα σε συμπαίκτη του ο οποίος σκοράρει. Ο διαιτητής το ακυρώνει και 

καταλογίζει άμεσο. Στο τέλος του παιχνιδιού, στα αποδυτήρια, ο Παρατηρητής 
διαιτησίας, εμφανώς εκνευρισμένος, τον ρωτά γιατί το ακύρωσε αφού έχει αλλάξει 

ο Κανονισμός και έπρεπε να πάει σέντρα. Ποιος μπορεί να έχει δίκιο; 

Α Ο Παρατηρητής. Έχει δίκιο. Ο Κανονισμός έχει αλλάξει. 

Β Ο Παρατηρητής. Έχει δίκιο. Ο επιτιθέμενος ήταν πολύ μακριά 

Γ Ο Διαιτητής. Έχει δίκιο.  

Δ Ο Διαιτητής. Έχει δίκιο. Ο επιτιθέμενος βρίσκεται πολύ μακριά. 
  

89 Ο τερματοφύλακας κρατά τη μπάλα και βγαίνει από την περιοχή πέναλτι της 

ομάδας του πριν τη διώξει με τα χέρια του. Η επαφή μεταξύ των χεριών και της 
μπάλας είναι εκτός της περιοχής. Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα 

Γ καταλογίζει άμεσο για την αντίπαλη ομάδα και παρατηρεί τον τερματοφύλακα 

Δ καταλογίζει άμεσο για την αντίπαλη ομάδα  
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90 Ο διαιτητής καταλογίζει πλάγιο για την Ομάδα Α. Ο αντίπαλος προπονητής 

(Ομάδα Β) κρατά τη μπάλα και καθυστερεί την επανέναρξη του παιχνιδιού. Ο παίκτης 

(Ομάδα Α), ο οποίος είναι ήδη έξω από τον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει το 

πλάγιο, αρπάζει τη μπάλα από τα χέρια του προπονητή και χρησιμοποιεί υπερβολική 

δύναμη για να σπρώξει τον προπονητή. Ποια είναι η σωστή απόφαση;  

Α Αποβάλλει και τους δυο κι αρχίζει πάλι το παιχνίδι με πλάγιο 

Β Αποβάλλει τον παίκτη, παρατηρεί τον προπονητή κι αρχίζει πάλι το παιχνίδι με 

πλάγιο 
Γ Αποβάλλει και τους δυο κι αρχίζει πάλι το παιχνίδι με άμεσο πάνω στη πλάγια 

γραμμή για την Ομάδα Β 

Δ Αποβάλλει τον παίκτη, παρατηρεί τον προπονητή κι αρχίζει πάλι το παιχνίδι με 

έμμεσο πάνω στη πλάγια γραμμή για την ομάδα Β 
  

91 Μετά από μια δύσκολη κατάσταση, για την αμυνόμενη ομάδα μέσα στη δική της 

περιοχή πέναλτι, ο τερματοφύλακας καταφέρνει τελικά να μπλοκάρει τη μπάλα 

μέσα στη περιοχή τέρματος. Ο συμπαίκτης του Νο 4 κοιτώντας τον και γεμάτος 

αγωνία του φωνάζει από το σημείο λίγο έξω από τη περιοχή τέρματος, όπου 

βρίσκεται, κουνώντας τους βραχίονές του πάνω από το επίπεδο των ώμων του, να 

διώξει γρήγορα τη μπάλα. Ο τερματοφύλακας αγχωμένος κι αυτός, κλωτσά τη 

μπάλα με δύναμη. Η μπάλα βρίσκει τον δεξί βραχίονα του συμπαίκτη. Οι αντίπαλοι 

ζητούν πέναλτι. Ο διαιτητής... 

Α καταλογίζει πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα 

Β αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Γ καταλογίζει πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα και παρατηρεί τον συμπαίκτη για 

αντιαθλητική συμπεριφορά επειδή σταμάτησε τη μπάλα με τον βραχίονά του 

πάνω από το επίπεδο των ώμων του 

Δ καταλογίζει πέναλτι για την αντίπαλη ομάδα και παρατηρεί τον συμπαίκτη για 

αντιαθλητική συμπεριφορά επειδή φώναζε για να επηρεάσει την όλη κατάσταση 

και κυρίως τους αντιπάλους 
  

92 Ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι ένας αμυνόμενος (Ομάδα Α) κι ένας επιτιθέμενος 

(Ομάδα Β) κτυπά ο ένας τον άλλον ταυτόχρονα μέσα στη περιοχή πέναλτι της 

Ομάδας Α. Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να διαλέξεις/ σκεφθείς πρώτα, ως 

αξιωματούχος αγώνα, για επιβάλεις τεχνική ποινή; 

Α τη σοβαρότητα της κάθε παράβασης 

Β τη σοβαρότητα της πειθαρχικής ποινής που πρέπει να επιβληθεί 

Γ ποια παράβαση διαπράχθηκε πρώτη 

Δ ποια παράβαση διαπράχθηκε ως αντίδραση της πρώτης 
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93 Ένας παίκτης διαπράττει μια, δεύτερης κίτρινης κάρτας, παράβαση. Ο διαιτητής 

εφαρμόζει το πλεονέκτημα. Μετά από αυτό, ο ίδιος παίκτης λακτίζει τη μπάλα και 

στερεί από την αντίπαλη ομάδα ένα σίγουρο γκολ. Ο διαιτητής… 

Α αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί 

Β σταματά το παιχνίδι, δίνει τη δεύτερη κίτρινη στον παίκτη και καταλογίζει 

έμμεσο στο σημείο που ο παίκτης άγγιξε/ κλώτσησε τη μπάλα 

Γ σταματά το παιχνίδι, δίνει τη δεύτερη κίτρινη στον παίκτη και καταλογίζει 

πέναλτι 
Δ αφήνει το παιχνίδι και στην επόμενη διακοπή του δείχνει την δεύτερη κάρτα και 

τον αποβάλλει 
  

94 Δυο αναπληρωματικοί, ένας από κάθε ομάδα (Α) και (Β), βρίσκονται μέσα στη 

περιοχή πέναλτι της ομάδας Β επιθετικός, της οποίας, εκείνη τη στιγμή σκοράρει στο 

αντίπαλο τέρμα. Ο διαιτητής… 

Α καταλογίζει το γκολ αφού υπάρχει ταυτόχρονη παράβαση από 

αναπληρωματικούς που ανήκουν και στις δυο ομάδες. Παρατηρεί και τους δυο 

αναπληρωματικούς και τους ζητά φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο 

Β ακυρώνει το γκολ, παρατηρεί τους αναπληρωματικούς και τους ζητά φύγουν από 

τον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή για τον 

τερματοφύλακα της Ομάδας Α 

Γ ακυρώνει το γκολ, παρατηρεί τους αναπληρωματικούς και τους ζητά φύγουν από 

τον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινά πάλι το παιχνίδι με ελεύθερο διαιτητή για τον 

τερματοφύλακα της Ομάδας Β 

Δ ακυρώνει το γκολ, παρατηρεί τους αναπληρωματικούς και τους ζητά φύγουν από 

τον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινά πάλι το παιχνίδι με πέναλτι για την Ομάδα Α. 
  

95 Παίκτης (Ομάδα Α) πασάρει τη μπάλα κατευθείαν σε συμπαίκτη του ο οποίος 

βρίσκεται σε θέση offside και μαρκάρει αντίπαλο για τη μπάλα. Μετά απ' αυτό ο 

αμυνόμενος (Ομάδα Β) σπρώχνει τον επιτιθέμενο με ριψοκίνδυνο τρόπο έξω από την 

περιοχή πέναλτι. Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

Α Άμεσο για την Ομάδα Α διότι ο αμυνόμενος έσπρωξε με ριψοκίνδυνο τρόπο τον 

αντίπαλο. Κίτρινη στον αμυνόμενο 

Β Έμμεσο για την Ομάδα Β διότι η παράβαση offside προηγείται και παρατηρείται ο 

αμυνόμενος της Ομάδας Β 

Γ Άμεσο για την Ομάδα Β διότι η παράβαση offside και παίρνει την κατάλληλη 

πειθαρχική ποινή 

Δ Άμεσο για την Ομάδα Α διότι ο αμυνόμενος έσπρωξε με ριψοκίνδυνο τρόπο τον 

αντίπαλο. 
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96 Ο τερματοφύλακας πιάνει τη μπάλα με τα χέρια και μετά από είκοσι δυο 

δευτερόλεπτα την αφήνει στο έδαφος για να την λακτίσει προς τη διχοτόμο. 

Μετανιώνει και την μαζεύει πάλι με τα χέρια. Τη δίνει σε συμπαίκτη του, που 

βρίσκεται κι αυτός μέσα στην περιοχή και ξεκινά επιθετική προσπάθεια προς τη 

διχοτόμο. Ο διαιτητής...  

Α που παρακολουθούσε το γεγονός, ακολούθησε τη φάση 

Β σταματά το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα, εκεί που ο 

τερματοφύλακας έπιασε, για δεύτερη φορά, τη μπάλα από τα χέρια του 

Γ σταματά το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα, λίγο πριν 
την αφήσει στο έδαφος 

Δ σταματά το παιχνίδι και καταλογίζει έμμεσο για την αντίπαλη ομάδα, εκεί που 

άγγιξε τη μπάλα ο συμπαίκτης 
  

97 Όταν η μπάλα είναι στο παιχνίδι, ένας παίκτης (Α ομάδα) ο οποίος είναι ήδη έξω 

από τον αγωνιστικό χώρο, για να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια σε τραυματισμό, 

χτυπά τον αντίπαλο προπονητή (Β ομάδα). Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι. Ποια 

είναι η πειθαρχική ποινή; Πως θα ξαναρχίσει το παιχνίδι; 

Α Ο παίκτης αποβάλλεται (κόκκινη κάρτα). Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με ελεύθερο 

διαιτητή εκεί που ήταν η μπάλα, όταν ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι, για παίκτη 

της ομάδας που την άγγιξε τελευταία. 

Β Ο παίκτης αποβάλλεται (κόκκινη κάρτα). Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με ελεύθερο 

διαιτητή στη γραμμή ορίου του αγωνιστικού χώρου, πιο κοντά απ’ όπου η 

παράβαση διαπράχθηκε 

Γ Ο παίκτης αποβάλλεται (κόκκινη κάρτα). Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με άμεσο για 

την Β ομάδα στη γραμμή ορίου του αγωνιστικού χώρου, πιο κοντά απ’ όπου η 

παράβαση διαπράχθηκε 

Δ Ο παίκτης αποβάλλεται (κόκκινη κάρτα). Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με έμμεσο για 

την Β ομάδα στη γραμμή ορίου του αγωνιστικού χώρου, πιο κοντά απ’ όπου η 

παράβαση διαπράχθηκε 
  

98 Η διαιτητής εκτελεί ελεύθερο διαιτητή για την τερματοφύλακα στην περιοχή 

πέναλτι της ομάδας της (όπως αναφέρει ο Κανόνας 8). Όταν η μπάλα άγγιξε το 

έδαφος η τερματοφύλακας δεν έρχεται σε επαφή με τη μπάλα και την αφήνει για 

συμπαίκτριά της η οποία παρέμεινε 4 μέτρα μακριά έως ότου η μπάλα να αγγίξει το 

έδαφος οπότε και μπήκε στο παιχνίδι. Η συμπαίκτρια ήλθε κοντά, λάκτισε τη μπάλα 

και ξεκίνησε η ίδια μια επίθεση σημειώνοντας γκολ. Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

Α Ακυρώνεται το γκολ και καταλογίζεται έμμεσο εκεί όπου η αμυνόμενη ήλθε σε 

επαφή με τη μπάλα 

Β Επαναλαμβάνεται το ελεύθερο διαιτητή  

Γ Επαναλαμβάνεται το ελεύθερο διαιτητή και παρατηρείται η συμπαίκτρια 

Δ Καταλογίζεται από τέρματος λάκτισμα. 
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99 Στον Κανόνα 12 αναφέρει: "διαπράττει οποιαδήποτε άλλη παράβαση η οποία 

δεν αναφέρεται στους Κανόνες, για την οποία διακόπτεται το παιχνίδι για να 

παρατηρηθεί ή αποβληθεί ένας παίκτης". Ποια από τις 4 απαντήσεις, κατά τη γνώμη 

σας, καλύπτεται από την παραπάνω διάταξη; 

Α Αμυνόμενος μέσα στη περιοχή πέναλτι της ομάδας του μαρκάρει για τη μπάλα 

αντίπαλο που ετοιμάζεται να σημειώσει γκολ 

Β Παίκτης διαμαρτύρεται στον διαιτητή ταρακουνώντας τον με δύναμη από τον 

βραχίονα  

Γ Παίκτης βρίζει αισχρά αντίπαλο μέσα στη περιοχή πέναλτι της ομάδας του, ενώ η 

μπάλα παίζει 

Δ Παίκτης τραβά από τη φανέλα αντίπαλο, κάτοχο της μπάλας, στερώντας του μια 
ξεκάθαρη υποσχόμενη επίθεση. 

  

100 Στη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ η μπάλα είναι στο παιχνίδι, ο προπονητής 

(Ομάδα Α) μπαίνει στην τεχνική περιοχή της αντίπαλης ομάδας και προσπαθεί να 

κτυπήσει τον αντίπαλο προπονητή (Ομάδα Β). Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι για 

να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Ποια είναι η σωστή απόφαση; 

Α Ο προπονητής της Ομάδας Α αποβάλλεται. Το παιχνίδι αρχίζει πάλι με έμμεσο, για 

την Ομάδα Β, στο σημείο που ήταν η μπάλα όταν το παιχνίδι σταμάτησε. 

Β Ο προπονητής της Ομάδας Α αποβάλλεται. Το παιχνίδι αρχίζει πάλι με άμεσο, για 

την Ομάδα Β, στο πλησιέστερο σημείο, της πλάγιας γραμμής, από το γεγονός 

Γ Ο προπονητής της Ομάδας Α αποβάλλεται. Το παιχνίδι αρχίζει πάλι με ελεύθερο 

διαιτητή για την ομάδα παίκτης της οποίας είχε τελευταία κατοχή της μπάλας στο 

πλησιέστερο σημείο, της πλάγιας γραμμής, από το γεγονός 

Δ Ο προπονητής της Ομάδας Α αποβάλλεται. Το παιχνίδι αρχίζει πάλι με ελεύθερο 

διαιτητή για την ομάδα παίκτης της οποίας είχε τελευταία κατοχή της μπάλας 

όταν σταμάτησε το παιχνίδι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Σύνταξη και επιμέλεια   

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΑΝΘΟΣ 

Στην εργασία συνέδραμε  

και ο Κώστας Μεσάζος   


