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Ομιλητής: Στέλιος Κυριακάκης  



Επειδή κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές και διάφορες συζητήσεις για το 

πότε πρέπει και πότε δεν πρέπει να τιμωρείται ένα χέρι. 

Στον Κανόνα 12 – παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά- 

Εκεί, ανάμεσα σε άλλες παραβάσεις που αναφέρονται ότι τιμωρούνται με άμεσο 

ελεύθερο κτύπημα είναι και:  

Παίζει με πρόθεση τη μπάλα με το χέρι (εκτός του τερματοφύλακα που βρίσκεται 

μέσα στην δική του περιοχή πέναλτι) 

Η λέξη «πρόθεση» είναι πολύ αόριστη και άρα υποκειμενική.  

Αφήνει πολλά σε «ελεύθερη» ερμηνεία. 



Γι’ αυτό το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο και η FIFA στον κανόνα 12 για το 

παίξιμο της μπάλας με το χέρι αναφέρει: 

Το παίξιμο της μπάλας με το χέρι αφορά μια εσκεμμένη ενέργεια ενός παίκτη 

να κάνει επαφή με τη μπάλα με το χέρι ή τον βραχίονα. 


 

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τ’ ακόλουθα : 

Η κίνηση του χεριού προς τη μπάλα (όχι της μπάλας προς το χέρι) 

Η απόσταση μεταξύ του αντιπάλου και της μπάλας (απρόσμενη μπαλιά) 
 

Το άγγιγμα της μπάλας με αντικείμενο που κρατιέται στο χέρι 

(αντικείμενο ένδυσης, υπόδησης, επικαλαμίδα, κ.λπ.) είναι παράβαση 


 

Το χτύπημα της μπάλας μ’ ένα αντικείμενο που ρίχνεται (παπούτσι, 

επικαλαμίδα, κ.λπ.) είναι παράβαση 


 



Για τον τερματοφύλακα, έξω από τη περιοχή πέναλτι της ομάδας του, ισχύουν  

οι ίδιοι περιορισμοί, σχετικά με το παίξιμο της μπάλας με το χέρι, όπως 

ισχύουν και για κάθε άλλο παίκτη.  

Μέσα στην περιοχή πέναλτι της ομάδας του ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να 

είναι ένοχος για παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι που να τιμωρείται 

με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα ή οποιαδήποτε σχετική ποινή 

Μπορεί να είναι ένοχος για παράβαση παιξίματος της μπάλας με το χέρι που 

τιμωρείται με έμμεσο ελεύθερο  λάκτισμα. 



 Φυσική θέση χεριού και όχι πρόθεση  « ΌΧΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ » 

Αφύσικη Θέση χεριού  « ΠΑΡΑΒΑΣΗ » 

Όταν ένας ποδοσφαιριστής Πηδά, Τρέχει, Ελίσσεται  

Κινήσεις που οι ποδοσφαιριστές κάνουν συνέχεια σ’ ένα παιχνίδι 

Είναι απόλυτα φυσιολογικό ο ποδοσφαιριστής να μετακινεί τα χέρια στις πιο 

απίθανες θέσεις ώστε να μετακινεί και το κέντρο βάρους του σώματος του και 
να μην πέφτει κάτω. 

Κάθε θέση που βρίσκεται το χέρι όταν ακολουθεί  την κίνηση του σώματος του 

παίκτη μπορεί να είναι μια ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΣΗ. 

Κάθε θέση που βρίσκεται το χέρι όταν δεν ακολουθεί φυσιολογικά την κίνηση 

του σώματος του παίκτη , μπορεί να χαρακτηριστεί ΑΦΥΣΙΚΗ ΘΕΣΗ   



Πειθαρχικές κυρώσεις  

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που απαιτείται παρατήρηση (κίτρινη κάρτα) όταν 

ένας παίκτης αγγίζει εκ προθέσεως την μπάλα με το χέρι όπως: 

Το παράπτωμα  « με πρόθεση παίξιμο της μπάλας με το χέρι», σύμφωνα με τους 

κανόνες του παιχνιδιού, είναι ΜΟΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΛΑΚΤΙΣΜΑ. 

 Επιχειρήσει να σημειώσει ένα τέρμα αγγίζοντας την μπάλα με το χέρι από πρόθεση  

 Αγγίζει την μπάλα με πρόθεση προκειμένου να εμποδίσει και να αποτρέψει την 

ανάπτυξη μιας υποσχόμενης επιθετικής κίνησης. 

 Όταν ένας ποδοσφαιριστής τιμωρείται για παίξιμο της μπάλας με το χέρι και η 

μπάλα κινείται με κατεύθυνση προς το τέρμα πρέπει να παρατηρείτε με κίτρινη 
κάρτα  

α) κατά την διάρκεια της φυσικής ροής του παιχνιδιού  

β) Μετά από την εκτέλεση ενός ελεύθερου λακτίσματος  



‘Όταν ένας ποδοσφαιριστής τιμωρείται για παίξιμο της μπάλας με το χέρι ενώ η 

μπάλα εισέρχεται από τα πλάγια μέσα στην περιοχή του πέναλτι, κανονικά ΔΕΝ 

απαιτείται καμία πειθαρχική ποινή. 

Εκτός όμως εάν ο υπαίτιος ποδοσφαιριστής: 

Με το παράπτωμά του αυτό σταμάτησε μια υποσχόμενη επιθετική κίνηση. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτείται (κόκκινη κάρτα)γιατί : 

1. Εάν ένας παίκτης εμποδίσει την επίτευξη ενός τέρματος παίζοντας την 
μπάλα με το χέρι 

2. Εάν εμποδίσει μία προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρματος 

Η ποινή αυτή δεν προκύπτει από την πράξη του παίκτη να αγγίξει εκ προθέσεως 

την μπάλα με το χέρι, αλλά από την απαράδεκτη και άδικη παρέμβαση η οποία 
εμπόδισε την επίτευξη ενός τέρματος 



 Ερωτήματα 



 Κινείται το χέρι προς την μπάλα ή η μπάλα προς το χέρι; 

Video C1 Η μπάλα κτυπά στον βραχίονα του 

αμυνόμενου που είναι σε ΜΗ φυσική θέση. 

Ένα ελεύθερο λάκτισμα θα πρέπει να 

καταλογιστεί.  

Πειθαρχικός έλεγχος δεν απαιτείται. 

ΑΜΕΣΟ χωρίς κάρτα 



 Είναι το χέρι του παίχτη σε φυσική θέση ή σε μη φυσική θέση; 

Video C2 Ο βραχίονας είναι σε φυσική θέση.  

Δεν υπάρχει παράβαση   



 Προσπαθεί ο παίκτης να αποφύγει να χτυπήσει η μπάλα το χέρι του; 

Η μπάλα κτυπά στον βραχίονα του αμυνόμενου 

καθώς αυτός πέφτει στο έδαφος με φυσικό 

τρόπο.  

Δεν υπάρχει παράβαση   

Video C3 



 Από μικρή ή μεγάλη απόσταση χτύπησε η μπάλα το χέρι του; 

Video C4 
Η μπάλα χτυπιέται από μικρή απόσταση 

και κτυπά τον αμυνόμενο στον βραχίονα. 

Ο βραχίονάς του είναι κοντά στο σώμα.  

Δεν υπάρχει παράβαση   



 Χρησιμοποίησε ο παίκτης το χέρι του εσκεμμένα για να αγγίξει ή να 

μπλοκάρει την μπάλα; 

Ο αμυνόμενος σηκώνει τον βραχίονά του για να 

προστατέψει τον εαυτό του από το να κτυπηθεί 

στο πρόσωπο από τη μπάλα. 

Δεδομένου ότι και οι δύο βραχίονές του είναι 

κοντά στο σώμα, δεν θα πρέπει να τιμωρείται 

σε τέτοιες περιστάσεις. 

Δεν υπάρχει παράβαση   

Video C5 



 Ακούμπησε ο παίκτης την μπάλα με το χέρι για να εμποδίσει έναν αντίπαλο να 

γίνει κάτοχος της μπάλας; 

Video C7 



 Εμποδίζει ο παίκτης την επίτευξη τέρματος με σκόπιμο παίξιμο της μπάλας με 

το χέρι; 

Video C8 



 Κατευθύνεται η μπάλα προς το τέρμα; 

Video C11 



 Προσπαθεί ο παίκτης να ξεγελάσει τον διαιτητή παίζοντας την μπάλα με το 

χέρι; 

Video C12 



 Εμποδίζει ο παίκτης μία προφανή ευκαιρία για γκολ με σκόπιμο παίξιμο της 

μπάλας με το χέρι; 

Video C13 


