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Προς όλες τις ποδοσφαιρικές οµοσπονδίες, συνοµοσπονδίες και FIFA 
 
 
Εγκύκλιος Aρ. 1 
Ζυρίχη, Μάιος 2015 
SFC/2015-C049/bru 
 
Τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού – 2015/2016 και 
ενηµέρωση σχετικά µε την ολοκληρωµένη αναµόρφωση του ∆ιεθνούς 
Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB). 
 
Τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού – 2015/2016 
Η 129η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου 
(IFAB) έλαβε χώρα στο Μπέλφαστ την 28 Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις 
στους Κανόνες του Παιχνιδιού που εγκρίθηκαν σε αυτή την συνέλευση είναι οι 
ακόλουθες. Τα λεπτοµερή πρακτικά της συνέλευσης διατίθενται στην διεύθυνση 
www.theifab.cοm.  
 
Κανόνας 3 – Ο Αριθµός των Ποδοσφαιριστών 
Επιστροφή Αναπληρωµατικών 
Το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) ενέκρινε την χρήση της επιστροφής 
αναπληρωµατικών υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί απόφαση κάθε 
µεµονωµένης οµοσπονδίας µέλους να το υλοποιήσει και σε ποιο αγωνιστικό 
επίπεδο (οι µεταβολές επισηµαίνονται µε κόκκινο). 
 

Άλλοι Αγώνες (σελ. 17) 
(...) 
Επιστροφή Αναπληρωµατικών 
Η χρήση της επιστροφής αναπληρωµατικών επιτρέπεται µόνο στα χαµηλότερα 
επίπεδα (φυτώρια / ψυχαγωγίας) του ποδοσφαίρου, υποκείµενο στην συµφωνία 
της οικείας οµοσπονδίας µέλους. 
και 
∆ιαδικασία Αλλαγής (σελ. 18) 
(..) 
ο ποδοσφαιριστής που αντικαταστάθηκε δεν συµµετέχει πλέον στον αγώνα, 
εκτός των περιπτώσεων που επιτρέπεται η επιστροφή αναπληρωµατικών. 

 
Αιτιολογία 
Η διετής δοκιµή µε την "επιστροφή αναπληρωµατικών" που διεξήγαγε η 
Αγγλική Οµοσπονδία (FA) και η Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία της Σκωτίας (SFA), 
αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχής στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και στο 
ποδόσφαιρο ψυχαγωγίας. Το επίπεδο συµµετοχής των ποδοσφαιριστών 
αυξήθηκε σηµαντικά. Επιπρόσθετα, σταµάτησε την αποχώρηση των οµάδων στα 
µέσα της αγωνιστικής περιόδου  και επίσης βοήθησε και τους ποδοσφαιριστές 
που επέστρεφαν από τραυµατισµό. 
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Κανόνας 4 – Ο Εξοπλισµός των Ποδοσφαιριστών 
Συστήµατα ηλεκτρονικής απόδοσης & παρακολούθησης (EPTS)  
 
Η χρήση των EPTS κατά κανόνα επιτρέπεται. Μέχρι τα συστήµατα EPTS να 
διαθέτουν αποδεδειγµένα ιατρικά οφέλη, τα δεδοµένα τους δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν σε πραγµατικό χρόνο µέσα στην τεχνική περιοχή. Απαιτείται 
περαιτέρω έρευνα για µια ποιοτική αξιολόγηση των διαφορετικών συστηµάτων, 
της χρήσης των δεδοµένων όπως επίσης και της διαδικασίας αδειοδότησης (οι 
µεταβολές επισηµαίνονται µε κόκκινο). 
 

Ο Εξοπλισµός των Ποδοσφαιριστών (σελ. 70)  
(...) 
Όπου χρησιµοποιούνται συστήµατα ηλεκτρονικής απόδοσης & 
παρακολούθησης (EPTS) (υποκείµενο στην συµφωνία της οικείας οµοσπονδίας 
µέλους / διοργανώτριας της οργάνωσης) 
● αυτά δεν πρέπει να αποτελούν κανένα κίνδυνο για τους ποδοσφαιριστές 

και/ή αξιωµατούχους του αγώνα 
● οι πληροφορίες και τα δεδοµένα που µεταδίδονται από τις συσκευές / τα 

συστήµατα δεν επιτρέπεται να λαµβάνονται ή χρησιµοποιούνται στην 
τεχνική περιοχή κατά την διάρκεια του αγώνα. 

 
Αιτιολογία 
Πολλές οµάδες και ποδοσφαιριστές  φορούν συσκευές EPTS για προπονητικούς 
λόγους, προκειµένου να ελέγχουν και βελτιώνουν την απόδοσή τους. 
Μεταγενέστερα, το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) δέχθηκε αιτήσεις 
να επιτραπεί σε ποδοσφαιριστές να φορούν τέτοιες συσκευές  επίσης κατά την 
διάρκεια αγώνων, υποκείµενο στα δύο κριτήρια που προαναφέρθηκαν. 
Το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) θα ήθελε να επισηµάνει ότι, 
µολονότι η άδεια να φορούν συσκευές EPTS χορηγήθηκε καταρχήν, η τελική 
απόφαση όσον αφορά το εάν οι συσκευές EPTS µπορούν να χρησιµοποιούνται 
ή όχι, επαφίεται στην  αντίστοιχη οµοσπονδία, λίγκα ή διοργάνωση. 
Περαιτέρω, σε συνεργασία µε την FIFA, δηµιουργείται ένα πρόγραµµα 
ποιοτικής αξιολόγησης προκειµένου να κατηγοριοποιήσει τα διαθέσιµα 
συστήµατα και να  ορίσει τα ποιοτικά κριτήρια, προκειµένου να διασφαλίζεται 
ότι τα δεδοµένα που δηµιουργούνται από τα διαφορετικά συστήµατα, είναι 
αξιόπιστα και ακριβή. 
 
Προθεσµίες υποβολής και εφαρµογής των τροποποιήσεων στους 
Κανόνες του Παιχνιδιού 
 
Στην τελευταία του Ετήσια Γενική Συνέλευση, το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό 
Συµβούλιο (IFAB) συµφώνησε οµόφωνα ότι η ηµεροµηνία  που θα τίθενται σε 
ισχύ οι τροποποιήσεις στους Κανόνες του Παιχνιδιού  στο µέλλον θα αλλάξει 
από την 1 Ιουλίου στην 1 Ιουνίου, προκειµένου να διευκολύνονται τυχόν 
τουρνουά που ξεκινούν τον Ιούνιο. Πρόσθετα, συµφωνήθηκε ότι η προθεσµία 
για την υποβολή προτάσεων στις Συµβουλευτικές Επιτροπές του ∆ιεθνούς 
Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) θα µετατεθεί από την 1 ∆εκεµβρίου στην 1 
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Νοεµβρίου ώστε να δίδεται επαρκής χρόνος για την εξέταση από τα όργανα του 
∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) πριν από την επόµενη Ετήσια 
Γενική Συνέλευση. 
Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις της φετινής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 
∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) αναφορικά µε τις µεταβολές στους 
Κανόνες του Παιχνιδιού, καθίστανται δεσµευτικές για τις συνοµοσπονδίες και 
τις οµοσπονδίες µέλη από την 1 Ιουνίου 2015. Ωστόσο οι συνοµοσπονδίες ή οι 
οµοσπονδίες µέλη των οποίων ή τρέχουσα αγωνιστική περίοδος δεν έχει λήξει 
µέχρι την 1 Ιουνίου, µπορούν να καθυστερήσουν την εισαγωγή των µεταβολών 
που υιοθετήθηκαν στους Κανόνες του Παιχνιδιού στις διοργανώσεις τους, µέχρι 
την έναρξη της επόµενης αγωνιστικής τους περιόδου.  
Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι, όπως και στο παρελθόν, θα λάβετε µερικά 
αντίγραφα των Κανόνων του Παιχνιδιού σε έντυπη µορφή, σε ξέχωρη 
επικοινωνία µας, µαζί µε το έντυπο παραγγελίας για αντίγραφα του βιβλίου για 
την οµοσπονδία σας. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (IFAB)  
 
Όπως σας παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της 64ης Γενικής Συνέλευσης της 
FIFA στο Σάο Πάολο την 10 και 11 Ιουνίου 2014, το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό 
Συµβούλιο (IFAB) εργάζεται σχεδόν δυο χρόνια τώρα για µια ολοκληρωµένη 
αναµόρφωση της οργάνωσης, της δοµής και της διαδικασίας λήψης αποφάσεών 
του που συνδέονται µε την αλλαγή στους Κανόνες του Παιχνιδιού, προκειµένου  
να καταστεί πιο σύγχρονη, δηµοκρατική και διαφανής. Αυτή η διαδικασία 
αναµόρφωσης ολοκληρώθηκε µε επιτυχία από την Ιδρυτική Συνέλευση, η 
οποία έλαβε χώρα στην Ζυρίχη την 13 Ιανουαρίου 2014. Έκτοτε, έχουν γίνει 
εργασίες µε σκοπό την σταδιακή υλοποίηση των αναµορφώσεων. 
Παρά την παράδοση των 128 χρόνων στην διατήρηση των Κανόνων του 
Παιχνιδιού και την σχετική συντηρητική προσέγγιση του Συµβουλίου, το 
∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις 
του παιχνιδιού και ψηφίζει τροποποιήσεις στους Κανόνες όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, έχοντας πάντα υπόψη ως γνώµονα την σπουδαιότητα της 
διατήρησης της παγκοσµιότητας του παιχνιδιού. Ο σκοπός του είναι να 
συνεχίσει να το πράττει έτσι και στο µέλλον, µε την έντονη υποστήριξη και 
συµµετοχή όλης της ποδοσφαιρικής οικογένειας. 
Ως πρώτο του βήµα, το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) δηµιούργησε 
ένα οργανωτικό ίδρυµα και καταχωρίστηκε ως ανεξάρτητο νοµικό πρόσωπο του 
Ελβετικού δικαίου, µε το δικό του καταστατικό και έδρα στην Ζυρίχη. 
Περαιτέρω, το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) σύστησε ένα 
Εκτελεστικό Γραφείο Υποστήριξης το οποίο διαχειρίζεται την διοίκηση του 
∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) και το οποίο θα αποτελεί το κύριο 
σηµείο επικοινωνίας σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προτάσεις ενδεχοµένως 
έχετε. Εφεξής, κάθε αλληλογραφία που αφορά στο ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό 
Συµβούλιο (IFAB) ή στους Κανόνες του Παιχνιδιού, θα πρέπει να απευθύνονται 
στη εξής διεύθυνση: 
 
The International Football Association Board (IFAB) 
Εκτελεστικό Γραφείο Υποστήριξης 
Aurorastrasse 100 
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2032 Zurich 
Switzerland 
Email: secretary@theifab.cοm 
 
Η βασική µεταβολή στην προηγούµενη δοµή του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού 
Συµβουλίου (IFAB)  οπωσδήποτε ήταν η σύσταση δυο νέων Συµβουλευτικών 
Επιτροπών, την επονοµαζόµενη Συµβουλευτική Επιτροπή Ποδοσφαίρου (ΣΕΠ, 
FAP) και την Τεχνική Συµβουλευτική Επιτροπή (ΤΣΕ, TAP). Η σύνθεση των 
Επιτροπών εκπροσωπεί  ολόκληρη την παγκόσµια ποδοσφαιρική κοινότητα και 
µέσω των συνεδριάσεών τους  δύο φορές το χρόνο, θα παρέχουν πρόσθετες 
προοπτικές και πολύτιµη εµπειρία στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτή η 
προσθήκη στην δοµή του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) είχε 
ύψιστη σηµασία για το Συµβούλιο και ήδη, µετά τις δυο συναντήσεις του 
Νοεµβρίου 2014 και Απριλίου 2015, έχει  αποδείξει την τεράστια υποστήριξη 
στην συµβουλευτική διαδικασία. 
Με την ανάπτυξη µιας νέας εταιρικής ταυτότητας και ενός δικτυακού τόπου, 
σχεδιάζουµε να αυξήσουµε την προβολή και την προσβασιµότητα του ∆ιεθνούς 
Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) µέσα στην ποδοσφαιρική κοινότητα. Ο 
διαδικτυακός τόπος www.TheIFAB.com (προς το παρόν συνδέεται στην ενότητα 
του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) στον διαδικτυακό τόπο 
FIFA.com) θα δηµιουργηθεί πολύ σύντοµα και δεν θα περιλαµβάνει µόνο 
περισσότερες πληροφορίες για τους Κανόνες του Παιχνιδιού και την εφαρµογή 
τους, αλλά επίσης θα προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για διαιτητές, προπονητές, 
ποδοσφαιριστές, φιλάθλους, τα µέσα ενηµέρωσης και οποιοδήποτε άλλο 
ενδιαφερόµενο µέρος. Προφανώς, η πλατφόρµα αυτή θα περιέχει επίσης όλα τα 
επίσηµα έγγραφα και πληροφορίες για τις οµοσπονδίες σας και τις λίγκες. 
 
Τέλος, σας ενηµερώνουµε ότι εφεξής όλα τα θέµατα που αφορούν στο ∆ιεθνές 
Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB) και στους Κανόνες του Παιχνιδιού, θα 
γνωστοποιούνται απευθείας από το ∆ιεθνές Ποδοσφαιρικό Συµβούλιο (IFAB). 
 
Προσβλέπουµε σε µια στενότερη µελλοντική συνεργασία και στην διαρκή 
βελτίωση του παιχνιδιού και των Κανόνων του. Σας ευχαριστούµε για την 
προσοχή σας και σας προσκαλούµε να επικοινωνήσετε µαζί µας σε περίπτωση 
που έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες. 
 
 
Μετά τιµής,  
∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Ποδοσφαιρικού Συµβουλίου (IFAB) 
 
[υπογραφή] 
Lukas Brud 
Γραµµατέας 


