
Σεκεία θιεηδηά γηα ηελ αγνξά ειαζηηθψλ 

Έιεγρνο αλαγθαηφηεηαο αιιαγήο ειαζηηθψλ 

Πξηλ ηελ αγνξά ειαζηηθψλ ην πξψην ζέκα πνπ πξέπεη λα καο απαζρνιήζεη είλαη ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπκε ζηε ζσζηή απφθαζε ζα πξέπεη αξρηθά 

λα ειέγμνπκε αλ ππάξρνπλ ηνκέο, θνπζθψκαηα ή αιιαγή ρξψκαηνο ζηα ειαζηηθά. Σε απηή ηε 

πεξίπησζε πξέπεη λα πξνβνχκε ζε άκεζε αληηθαηάζηαζή ηνπο. Σηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 

ζπκβνπιεπηνχκε ηνπο δείθηεο θζνξάο ηνπ ειαζηηθνχ (βι Παξάξηεκα - Δλφηεηα Γείθηεο Φζνξάο 

Διαζηηθνχ). Σεκάδηα πνπ κπνξνχλ λα καο νδεγήζνπλ ζε έιεγρν ησλ ειαζηηθψλ καο είλαη ε 

ζπρλφηεξε θαη αλαίηηα ελεξγνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ABS θαη αληηζπίλ. Δπεηδή ηα ειαζηηθά 

θζείξνληαη θαηά ηελ επαθή ηνπο κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα θαη μεξαίλνληαη απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ 5 ρξφληα αλεμαξηήησο ησλ ρηιηνκεηξηθψλ 

απνζηάζεσλ πνπ έρνπλ δηαλχζεη. 

Δπηινγή δηάζηαζεο ειαζηηθψλ 

Αθνχ θαηαιήμνπκε ζηελ αλαγθαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ησλ ειαζηηθψλ, ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζνπκε γηα ηε δηάζηαζε ηελ νπνία ζα επηιέμνπκε. Μία αζθαιήο ιχζε είλαη λα αγνξάζνπκε 

ηε δηάζηαζε (βι Παξάξηεκα - Δλφηεηα Μέγεζνο Διαζηηθνχ) πνπ πξνηείλεηαη απφ ην θαηαζθεπαζηή 

ηνπ απηνθηλήηνπ ζην ζρεηηθφ βηβιίν νδεγηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη αλαξηεκέλεο 

θαη ζηηο θνιψλεο ησλ πιατλψλ ζπξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ έρεηε ράζεη ην βηβιίν ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Δάλ ζέιεηε λα δηαθνξνπνηεζείηε απφ ηελ επίζεκα πξνηεηλφκελε δηάζηαζε, πηζαλψο γηα βειηίσζε 

ησλ επηδφζεσλ θαη ηεο εκθάληζεο ηνπ νρήκαηνο ζαο, ζα πξέπεη λα ιάβεηε ππφςε ζαο νξηζκέλνπο 

παξάγνληεο. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ ειαζηηθνχ είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο δάληαο, ηφζν κε ηε 

δηάκεηξφ ηεο φζν θαη κε ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ άθξσλ ηεο δάληαο φπνπ παηάεη ην ειαζηηθφ 

(rim). Τν “ηαίξηαζκα” ηεο δηάζηαζεο ηνπ ειαζηηθνχ κε ηε δηάκεηξν ηεο δάληαο είλαη ην εχθνιν 

ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο, αθνχ φπσο είλαη πξνθαλέο δελ είλαη δπλαηφλ λα αγνξάζνπκε ειαζηηθφ ζην 

νπνίν αλαθέξεηαη φηη είλαη θαηάιιειν γηα δάληα 15 ηληζψλ θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα ην 

ζπλδπάζνπκε κε δάληα δηακέηξνπ 18 ηληζψλ. Όκσο ε πξαγκαηηθή ηειηθή κνξθή πνπ ζα πάξεη ην 

ειαζηηθφ εμαξηάηαη απφ ην rim ηεο δάληαο. Δάλ ην rim είλαη ζηελφ ηφηε ην ειαζηηθφ ζα πηεζηεί 

ππεξβνιηθά κε απνηέιεζκα λα θνπζθψζεη πάλσ απφ ην θαλνληθφ εθηφο δάληαο θαη νη επηδφζεηο ηνπ 

λα κεησζνχλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ ην rim είλαη αξθεηά επξχ, εινρεχεη ν θίλδπλνο λα 

δηαιπζεί ην ειαζηηθφ ζε κεγάιεο ηαρχηεηεο. Έλαο πξαθηηθφο θαλφλαο πνπ κπνξνχκε λα 

αθνινπζήζνπκε είλαη ν εμήο: 

Τα ελαζηικά όπος ηο πποθίλ ηοςρ (ζε ποζοζηό και όσι ζε mm) είναι από 50 και πάνω, μποπούν να 

ζςνδςαζηούν με ζάνηερ όπος ηο rim ηοςρ είναι 70% ηος πλάηοςρ ηος ελαζηικού. π.σ. Ελαζηικό με 



διάζηαζη 255/50R16 (Πποθίλ ελαζηικού = 50% και Πλάηορ ελαζηικού = 255mm = 10,04 ίνηζερ) 

μποπεί να ηαιπιάξει με ζάνηα με rim (0,7 x 10,04 = 7,028 ⩳ 7) ίνηζερ. 

Τα ελαζηικά όπος ηο πποθίλ ηοςρ (ζε ποζοζηό και όσι ζε mm) είναι από 45 και κάηω, μποπούν να 

ζςνδςαζηούν με ζάνηερ όπος ηο rim ηοςρ είναι 85% ηος πλάηοςρ ηος ελαζηικού. π.σ. Ελαζηικό με 

διάζηαζη 255/45R17 ((Πποθίλ ελαζηικού = 45% και Πλάηορ ελαζηικού = 255mm = 10,04 ίνηζερ) 

μποπεί να ηαιπιάξει με ζάνηα με rim (0,85 x 10,04 = 8,534 ⩳ 8,5) ίνηζερ. 

Ηιηθία ειαζηηθνχ 

Υπνζηεξίδεηαη φηη ε εκεξνκελία παξαγσγήο ελφο ειαζηηθνχ (βι Παξάξηεκα - Δλφηεηα Ηκεξνκελία 

Παξαγσγήο Διαζηηθνχ) δελ παίδεη ξφιν ζηηο επηδφζεηο ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απνζεθεχεηαη 

ζε ζθνηεηλφ θαη δξνζεξφ κέξνο. Ωζηφζν επεηδή ζηε πξάμε είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν ηα ειαζηηθά λα 

θπιάζζνληαη ζηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο, πξνηείλεηαη λα απνθεχγνπκε ηα ειαζηηθά κε ειηθία 

κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ εηψλ. 

Γείθηεο Ταρχηεηαο 

Πνιιέο θνξέο δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη έλα ειαζηηθφ κε πςειφηεξν δείθηε ηαρχηεηαο (βι 

Παξάξηεκα - Δλφηεηα Γείθηεο Ταρχηεηαο) είλαη θαιχηεξν απφ έλα ειαζηηθφ κε ρακειφηεξν δείθηε 

ηαρχηεηαο. Τν ζπκπέξαζκα απηφ δελ είλαη νξζφ δηφηη ηα πξναλαθεξφκελα ειαζηηθά έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα λα θαιχςνπλ δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Θα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ην πιηθφ 

θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνχ κε ην κεγαιχηεξν δείθηε ηαρχηεηαο ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ, απφ πιεπξάο ζεξκνθξαζίαο θαη πξφζθπζεο, ζε ρακειή ηαρχηεηα. 

Σπκπεξαζκαηηθάδελ ππάξρεη ιφγνο λα ηνπνζεηνχκε ειαζηηθά κε δείθηε ηαρχηεηαο κεγαιχηεξεο 

απφ ηνπ νρήκαηφο καοαθνχ ζα επηβαξπλζνχκε νηθνλνκηθά ρσξίο ηδηαίηεξν φθεινο. 

Γείθηεο θνξηίνπ 

Τα ειαζηηθά πνπ ζα ηνπνζεηήζνπκε ζην φρεκά καο ζα πξέπεη λα έρνπλ δείθηε θνξηίνπ ηέηνην 

ψζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ην κεηθηφ βάξνο ηνπ νρήκαηνο. Θα πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη 

ν δείθηεο θνξηίνπ αθνξά ζην κέγηζην επηηξεπφκελν βάξνο αλά ειαζηηθφ. Σπλεπψο γηα λα 

επηιέμνπκε ην θαηάιιειν δείθηε θνξηίνπ ζα πξέπεη λα δηαηξέζνπκε ην κέγηζην κηθηφ βάξνο ηνπ 

νρήκαηνο δηα 4 θαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαίξεζεο λα ην ζπγθξίλνπκε κε ηηο αληηζηνηρίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθφ πίλαθα (βι Παξάξηεκα - Δλφηεηα Γείθηεο Φνξηίνπ). Σε αληίζεηε 

πεξίπησζε είλαη δπλαηή ε παξνπζίαζε θαηλνκέλσλ αζηάζεηαο ηνπ νρήκαηνο αθφκα θαη αζηνρίαο 

ησλ ειαζηηθψλ. 

Διαζηηθά εηδηθψλ ζπλζεθψλ 



Όπσο είλαη εχθνια αληηιεπηφ ε επηινγή ησλ ειαζηηθψλ εκπεξηέρεη αξθεηνχο ελ γέλεη 

ζπκβηβαζκνχο, δηφηη δελ είλαη δπλαηφλ έλα ειαζηηθφ λα είλαη ηαπηφρξνλα ην πιένλ γξήγνξν ζε 

αγσληζηηθή πίζηα, λα έρεη ηελ θαιχηεξε πξφζθπζε ζην ρηφλη θαη ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Τν 

ειαζηηθφ πνπ παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ πξφζθπζεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο πέικαηνο, είλαη 

ηδηαίηεξα αλαπνηειεζκαηηθφ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, φπνπ ην πέικα ηνπ γίλεηαη ζθιεξφ θαη 

άθακπην. Τα ειαζηηθά πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί λα έρνπλ θαιή απφδνζε θάησ απφ θαθέο νδεγηθέο 

ζπλζήθεο (ρηνληνχ ή ιάζπεο) θέξνπλ ηε ζήκαλζε Μ&S (Mud and Snow) (βι Παξάξηεκα - 

Δλφηεηα Σήκαλζε Λάζπεο ή Φηνληνχ). Αλ ην φρεκα δελ θηλείηαη ηαθηηθά ζε νδηθέο νδνχο κε ηα 

πξναλαθεξφκελα ραξαθηεξηζηηθά δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπνζεηήζνπκε ιάζηηρα ηεο θαηεγνξίαο απηήο 

δηφηη ζα ππνζηνχλ κεγαιχηεξεο θζνξέο ην θαινθαίξη θαη ζα έρνπλ κεησκέλε “αίζζεζε”ζε ζρέζε κε 

ηα αληίζηνηρα αζθάιηηλα. 

Πηζηνπνίεζε Διαζηηθψλ κε πξφηππν Δ.Δ 

Πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε απφιπηα βέβαηνη φηη ηα ειαζηηθά καο πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα πξέπεη λα αλαδεηνχκε ηελ ζρεηηθή ζήκαλζε 

έγθξηζεο (βι Παξάξηεκα - Δλφηεηα Γείθηεο Πηζηνπνίεζεο αλά Φψξα ). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Επεξήγηζη Χαπακηηπιζηικών Ελαζηικών 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπκε κία ζσζηή θαη αζθαιή αγνξά ειαζηηθψλ ζα πξέπεη λα κάζνπκε λα 

δηαβάδνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηά. 

Μέγεζνο Διαζηηθνχ 

Τν κέγεζνο ηνπ ειαζηηθνχ αθνινπζεί ζεκεηνινγία ηνπ ηχπνπ 205/55 R 16. Ο αξηζκφο 205 

αλαθέξεηαη ζην πιάηνο ηνπ ειαζηηθνχ ζε mm θαη ν αξηζκφο 55 αλαθέξεηαη ζην χςνο ηνπ πιατλνχ 

ηνπ ειαζηηθνχ (πξνθίι ειαζηηθνχ). Πξνζνρή ν αξηζκφο 55 δελ αλαθέξεηαη ζε mm αιιά ζε 

πνζνζηφ επί ηνπ πιάηνπο. Γειαδή ην ειαζηηθφ κε ηελ παξαπάλσ έλδεημε έρεη πξνθίι ίζν κε 205 x 

0,55 = 112,75 mm. Τν γξάκκα R αλαθέξεηαη ζε ιάζηηρν ηχπνπ Radial (ζρεηίδεηαη κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπήο ηνπ ειαζηηθνχ). Τα ιάζηηρα ηχπνπ radial επηηξέπνπλ ηελ απηφλνκε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ πέικαηνο θαη ησλ πιατλψλ ηεηρψλ ηνπ ειαζηηθνχ παξέρνληαο πην άλεηε νδεγηθή 

ζπκπεξηθνξά. O αξηζκφο 16 πεξηγξάθεη ηε δηάκεηξν ηεο θαηάιιειεο δάληαο ζε ίληζεο. 



 

Ηκεξνκελία παξαγσγήο ειαζηηθνχ 

Ο ηεηξαςήθηνο αξηζκφο πνπ αλαγξάθεηαη ζην ειαζηηθφ (δεμηά ηεο ζήκαλζεο DOT), ππνδεηθλχεη 

ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ ειαζηηθνχ. Τα δχν πξψηα ςεθία αλαθέξνληαη ζηελ εβδνκάδα 

παξαγσγήο θαη νη δχν ηειεπηαίνη ζην έηνο παξαγσγήο. Σπγθεθξηκέλα εάλ έλα ειαζηηθφ έρεη 

θσδηθφ παξαγσγήο “2207”, ηφηε ην ειαζηηθφ έρεη παξαρζεί ηελ 22ε εβδνκάδα ηνπ 2007. 

Γείθηεο θζνξάο πέικαηνο (Treadware Index) 

Ο δείθηεο θζνξάο πέικαηνο απνηειεί έλα δείθηε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ πέικαηνο ηνπ 

ειαζηηθνχ. Ο δείθηεο ιεηηνπξγεί ζπγθξηηηθά, δειαδή έλα ιάζηηρν ην νπνίν έρεη δείθηε θζνξάο 

πέικαηνο 100 αλακέλεηαη λα έρεη κηζή δηάξθεηα δσήο ζε ζρέζε κε έλα ιάζηηρν κε δείθηε 200. 

Βέβαηα ε πξαγκαηηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ πέικαηνο ηνπ ειαζηηθνχ θαζνξίδεηαη απφ πιήζνο 

παξαγφλησλ φπσο ε επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο, ε νδεγηθή καο ζπκπεξηθνξά, ε πίεζε ησλ 

ειαζηηθψλ θαη ε επζπγξάκκηζε ησλ ηξνρψλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζθιεξφηεηα ηνπ κίγκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ 

ειαζηηθνχ, αθνχ φζν πην ρακειφο είλαη ν δείθηεο ηφζν πην καιαθφ είλαη ην κείγκα θαηαζθεπήο ηνπ 

ειαζηηθνχ θαη αληίζηξνθα. 

Γείθηεο πξφζθπζεο (Traction Index) 

Ο δείθηεο πξφζθπζεο πεξηγξάθεη ηελ ηθαλφηεηα πέδεζεο ηνπ ειαζηηθνχ ζε βξεγκέλν νδφζηξσκα. 

Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα ιάβεη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο είλαη νη ΑΑ, Α, Β θαη C. Τελ θαιχηεξε 

επίδνζε ζε πέδεζε ζα έρεη έλα ειαζηηθφ κε “ΑΑ” δείθηε πξφζθπζεο. 

Γείθηεο Θεξκνθξαζίαο (Temperature Index) 

Ο δείθηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηγξάθεη ηελ αληνρή ηνπ ειαζηηθνχ ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ. Η πςειή ζεξκνθξαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηάζπαζε ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπ 

ειαζηηθνχ θαη ηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ελψ παξάιιεια απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα μαθληθήο 

αζηνρίαο ηνπ ειαζηηθνχ (θιαηάξηζκα). Ο δείθηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα έρεη σο ηηκέο ηα Α, Β θαη 

C. Τν ειαζηηθφ κε δείθηε ζεξκνθξαζίαο Α παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε αληνρή ζηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ. 



Γείθηεο θζνξάο ειαζηηθνχ (Tread wear Indicator) 

Κάζε ειαζηηθφ έρεη ελζσκαησκέλνπο δείθηεο πνπ κεηξνχλ ηελ θζνξά ηνπ. Οη δείθηεο απηνί είλαη 

ηκήκαηα ειαζηηθνχ εληφο ηνπ πέικαηφο ηνπ. Σην παξαθάησ ζρήκα είλαη ρξσκαηηζκέλνη κε κπιέ 

ρξψκα. Τα ζεκεία ζηα νπνία βξίζθνληαη βξίζθνληαη νη δείθηεο θζνξάο ππνδεηθλείνληαη απν ηελ 

έλδεημε TWI ζην πιατλφ κέξνο ηνπ ειαζηηθνχ. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε έλδεημε TWI έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ κία ηξηγσληθή έλδεημε. Όηαλ ην πέικα ηνπ ειαζηηθνχ έρεη θζαξεί κέρξη ην 

ζεκείν ησλ δεηθηψλ θζνξάο ηφηε ην ειαζηηθφ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. 

 

Γείθηεο Ταρχηεηαο 

Ο δείθηεο ηαρχηεηάο ησλ ειαζηηθψλ ππνδειψλεη ηε κέγηζηε ηαρχηεηα ππφ ηελ νπνία ηα ειαζηηθά 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. Ο πξναλαθεξφκελνο αξηζκφο πεξηγξάθεηαη κε έλα γξάκκα 

απφ ην αγγιηθφ αιθάβεην θαη ε αληηζηνηρία ζε κέγηζηε ηαρχηεηα παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ 

πίλαθα. 



 

Γείθηεο θνξηίνπ 

Ο δείθηεο θνξηίνπ ησλ ειαζηηθψλ ππνδειψλεη ην κέγηζην θνξηίν ππφ ην νπνίν ηα ειαζηηθά 

αλακέλεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά. Ο πξναλαθεξφκελνο δείθηεο πεξηγξάθεηαη κε έλαλ αθέξαην 

αξηζκφ θαη ε αληηζηνηρία ζε κέγηζην θνξηίν παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα. Σηνλ πίλαθα 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί γηα νηθνλνκία ρψξνπ νη πιένλ ζπλεζηζκέλνη δείθηεο θνξηίνπ. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα κέγηζηα θηιά πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα αλαθέξνληαη αλά ειαζηηθφ. 



 

Σήκαλζε ιάζπεο ή ρηνληνχ 

Τα ειαζηηθά πνπ έρνπλ ηε ζήκαλζε Μ&S είλαη θαηάιιεια γηα νδήγεζε ζε νδφζηξσκα κε ιάζπε ή 

ρηφλη. Πξνθεηκέλνπ έλα ειαζηηθφ λα θέξεη ηε ζήκαλζε M&S ζα πξέπεη λα πιεξνί νξηζκέλεο 

γεσκεηξηθέο απαηηήζεηο. Σπγθεθξηκέλα ην ειαζηηθφ πξέπεη λα έρεη κία ζεηξά απφ αξθεηά κεγάια 

απιάθηα ηα νπνία λα μεθηλνχλ απφ ηελ άθξε ηνπ πέικαηνο θαη λα εθηείλνληαη πξνο ην θέληξν ηνπ 

ειαζηηθνχ. Σπγθεθξηκέλα ην 25% ηεο επηθάλεηαο ηνπ ειαζηηθνχ πξέπεη λα έρεη απιαθψζεηο. Με ην 

αξαηφ απηφ πέικα επηηπγράλεηαη ε επθνιφηεξε απνκάθξπλζε ηνπ ρηνληνχ θαη ηεο ιάζπεο. Σε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ειαζηηθψλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ν ζρεδηαζκφο ηνπ πέικαηνο ζπλδπάδεηαη κε 

δηαθνξεηηθή ζχλζεζε γφκαο έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξεο επηδφζεηο. 

Γείθηεο πηζηνπνίεζεο αλά ρψξα 

Τα ειαζηηθά πνπ δηαηίζεληαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρνπλ ππνρξέσζε λα 

ζπκκνξθψλνληαη ζην ζχζηεκα πξνδηαγξαθψλ ECE Regulation 30. Η πηζηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ 

ζπκκφξθσζεο κε ην πξναλαθεξφκελν πξφηππν αλαγξάθεηαη ζην ειαζηηθφ κε έλα “E”. Τν γξάκκα 

Δ ζπλνδεχεηαη απφ έλα κνλνςήθην ή δηςήθην αξηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρψξα ζηε νπνία έιαβε 



ρψξα ν έιεγρνο π.ρ. ε έλδεημε Δ3 ζεκαίλεη φηη ε ρψξα ειέγρνπ ηνπ ειαζηηθνχ είλαη ε Ιηαιία. Ο 

αξηζκφο πνπ αθνινπζεί ην Δ3 είλαη ν αξηζκφο έγθξηζεο. Σην παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη νη 

θσδηθνπνηήζεηο θάζε ρψξαο. 

 

 


