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Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η GOODYEAR Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.,  

Μέλος της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον»  
συμβουλεύουν τους οδηγούς για την ασφαλέστερη  

επιλογή και συντήρηση των ελαστικών. 

 

Η σημασία των ελαστικών για την Οδική Ασφάλεια 
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Μια βασική απαίτηση για οποιοδήποτε όχημα είναι να μπορεί να κινείται, να επιταχύνει και να 

επιβραδύνει αλλά και να αλλάζει κατεύθυνση χωρίς να ολισθαίνει. Τα ελαστικά ως το μόνο σημείο 

ενός οχήματος που έρχεται σε άμεση επαφή με το δρόμο είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο 

ώστε να εκπληρώνουν την παραπάνω απαίτηση. Ο ρόλος τους όμως συνολικά είναι πολλαπλός 

καθώς είναι σχεδιασμένα ώστε να υποστηρίζουν το βάρος του οχήματος, να απορροφούν 

κραδασμούς από το δρόμο, να μεταφέρουν δυνάμεις έλξης αλλά και δυνάμεις πέδησης στο 

οδόστρωμα και να διατηρούν ή να αλλάζουν την κατεύθυνση του οχήματος. 

Είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των μετακινήσεων το όχημά μας να είναι 

εφοδιασμένο με τα κατάλληλα ελαστικά καλής ποιότητας και σε καλή κατάσταση ανάλογα με 

τον τύπο του οχήματος και τις ανάγκες μας. 

 

 

Σύντομη ιστορική αναδρομή 
 

 

 
 
Τα ελαστικά είναι ένα προϊόν στο οποίο αφιερώνεται πολύς χρόνος εξέλιξης πριν να είναι έτοιμο 
να διατεθεί στην αγορά. Τα πρώτα ελαστικά αυτοκινήτου ήταν πολύ διαφορετικά από τα 
σημερινά. Η εξέλιξή τους ακολούθησε παράλληλη πορεία με αυτή του αυτοκινήτου με τα 
ορόσημα να είναι: 
 
1844: Ο Charles Goodyear κατέθεσε αίτηση πατέντας για τη διαδικασία του βουλκανισμού, μια 
χημική διαδικασία με την οποία βελτιώνονται οι φυσικές ιδιότητες του φυσικού ή συνθετικού 
καουτσούκ. 
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1888: Ο John Boyd Dunlop, ένας σκωτσέζος κτηνίατρος, πιστώνεται επίσημα με την εφεύρεση 
του πρώτου ελαστικού με πεπιεσμένο αέρα. Είναι ενδιαφέρον ότι αρχικά δεν προοριζόταν να 
χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα, αλλά σε ποδήλατα. 
1895 - Ο André Michelin και ο αδερφός του Edouard, γίνονται οι πρώτοι που χρησιμοποιούν 
ελαστικά με αέρα σε ένα αυτοκίνητο. 
1903 – Ο P.W. Litchfield της Goodyear Tire and Rubber Company κατοχύρωσε με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας το πρώτο ελαστικό χωρίς αεροθάλαμο (σαμπρέλα), παρόλα αυτά διατέθηκε 
εμπορικά το 1954. 
1908 - Ο Frank Seiberling εφευρίσκει τα ελαστικά με αυλακώσεις για βελτιωμένη πρόσφυση στο 
δρόμο. 
1910 - Η B.F. Goodrich Company εφευρίσκει ελαστικά με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 
προσθέτοντας άνθρακα στο καουτσούκ. 
1937 - Η B.F. Goodrich εφευρίσκει επίσης τα πρώτα ελαστικά από συνθετικό καουτσούκ, 
κατοχυρώνοντας με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μια ουσία που ονομάζεται Chemigum (ένας τύπος 
ρητίνης). 
1946 - Η Michelin παρουσίασε τα ακτινικά ελαστικά (radial) που προσφέρουν καλύτερο χειρισμό 
του οχήματος και οικονομία καυσίμου. 
1970 - Εμφανίζονται τα ελαστικά Slick χωρίς χάραξη στο πέλμα που χρησιμοποιούνται σε αγώνες 
λόγω της καλύτερης πρόσφυσης και της ασφάλειάς τους. 
1978 – Εμφανίζονται τα πρώτα ελαστικά Run-flat τα οποία επιτρέπουν στο όχημα να συνεχίσει 
να κινείται με μειωμένη ταχύτητα και για συγκεκριμένη απόσταση ακόμα και αν χάσουν τον αέρα. 
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Βασικές πληροφορίες των ελαστικών 
 
 

 

Στα πλευρικά τοιχώματα των ελαστικών αναγράφονται βασικές πληροφορίες, όπως η διάσταση 

και ο τύπος του ελαστικού. Στην εικόνα φαίνονται οι βασικές διαστάσεις ενός ελαστικού. 
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Για παράδειγμα, σε ένα ελαστικό 215/65R 16 98H: 

 

 «215» είναι το πλάτος του ελαστικού σε mm (Α). 

 Το προφίλ είναι το ύψος των πλευρικών τοιχωμάτων του ελαστικού (Β) και εκφράζεται 

ως ποσοστό επί του πλάτους του ελαστικού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το 65% 

του πλάτους. 

 «16» είναι η διάμετρος της ζάντας (Γ) σε ίντσες. 

 «98» είναι ο δείκτης φορτίου που αναφέρεται στη μέγιστη ικανότητα μεταφοράς. 

φορτίου (σε kg). Ένα ελαστικό με δείκτη φορτίου 91  όπως το συγκεκριμένο μπορεί να 

μεταφέρει 750 kg. 

 «H» είναι ο δείκτης ταχύτητας που αναφέρεται στη μέγιστη ταχύτητα (με σωστή πίεση 

αέρα) η οποία στην προκειμένη περίπτωση είναι 210 km/h. 

 Το γράμμα «R» υποδηλώνει ότι το ελαστικό είναι τύπου Radial και αναφέρεται στην 

κατασκευή του. Όλα τα σύγχρονα ελαστικά εκτός ειδικών περιπτώσεων είναι Radial. 
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Άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στα πλευρικά τοιχώματα είναι ο κατασκευαστής και το 
μοντέλο, ο αριθμός έγκρισης ECE, πληροφορίες για την πίεση του αέρα, ειδικές σημάνσεις (όπως 
M+S ή το σύμβολο 3PMSF) και η ημερομηνία παραγωγής. Η ημερομηνία παραγωγής έχει τη 
μορφή τετραψήφιου αριθμού με τα δύο πρώτα ψηφία να υποδηλώνουν την εβδομάδα και τα δύο 
τελευταία το έτος. Αν σε ένα ελαστικό για παράδειγμα αναγράφεται ο αριθμός «4120» σημαίνει 
ότι έχει κατασκευαστεί την 41η εβδομάδα του 2020. 
 

 

Πως επιλέγουμε τα κατάλληλα ελαστικά 
 

 

Τα ελαστικά μπορούν να χωριστούν σε κατηγορίες ανάλογα με τον τύπο του οχήματος για το 
οποίο προορίζονται: 

 Ελαστικά για μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες 

 Ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα 

 Ελαστικά για οχήματα 4x4/SUV 

 Ελαστικά για ελαφρά φορτηγά 

 Ελαστικά για βαρέα οχήματα (φορτηγά, λεωφορεία) 

Ο λόγος που γίνεται αυτή η κατηγοριοποίηση είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. Έτσι, ένα ελαστικό για ένα όχημα 4x4 που κινείται και εκτός 
δρόμου ή σε χωματόδρομους έχει πιο ενισχυμένη δομή και διαφορετική χάραξη στο πέλμα με 
βαθύτερες αυλακώσεις σε σχέση με ένα ελαστικό που προορίζεται για ένα επιβατικό όχημα. 
Αντίστοιχα, ένα ελαστικό που προορίζεται για ελαφρύ φορτηγό (π.χ. τύπου van) είναι 
σχεδιασμένο για να αντέχει μεγαλύτερο φορτίο. 
Μια δεύτερη κατηγοριοποίηση που μπορεί να γίνει έχει να κάνει με την εποχή του χρόνου για την 
οποία προορίζονται τα ελαστικά: 

 Θερινά ελαστικά 

 Χειμερινά ελαστικά 

 Ελαστικά όλων των εποχών 

Στην Ελλάδα λόγω κλίματος χρησιμοποιούμε περισσότερο θερινά ελαστικά τα οποία είναι 
σχεδιασμένα να αποδίδουν σε ήπιες καιρικές συνθήκες και θερμοκρασία μεγαλύτερη των 7o C. Τα 
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χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα ώστε να αποδίδουν σε θερμοκρασίες κάτω από τους 7o C 
και είναι σχεδιασμένα να παρέχουν καλύτερη πρόσφυση στο χιόνι και στον πάγο. Μια ενδιάμεση 
λύση είναι τα ελαστικά όλων των εποχών που είναι σχεδιασμένα να αποδίδουν σε διαφορετικές 
καιρικές συνθήκες όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων ελαστικών για το όχημά μας έχουν να 
κάνουν με τον τύπο του οχήματος, τη χρήση και τις καιρικές συνθήκες.  

 Τα ελαστικά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν τις διαστάσεις, το δείκτη 

φορτίου και ταχύτητας που προβλέπει ο κατασκευαστής του οχήματος. 

 Αν στη περιοχή που κινείται το όχημά σας η θερμοκρασία το χειμώνα πέφτει συχνά 

κάτω από τους 7o C θα πρέπει να εξετάσετε την αγορά ενός επιπλέον σετ χειμερινών 

ελαστικών τα οποία θα χρησιμοποιούνται μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο. Όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι σταθερά πάνω από 10o C θα πρέπει να τοποθετούνται 

τα θερινά ελαστικά. Μια ενδιάμεση λύση για πιο ήπιο κλίμα είναι τα ελαστικά όλων των 

εποχών. 

 Αν και τα χειμερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα να αποδίδουν σε χειμερινές συνθήκες, 

όταν ο δρόμος είναι παγωμένος μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν 

αντιολισθητικές αλυσίδες. 
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Νέα Ευρωπαϊκή ετικέτα 
 
Η ετικέτα των ελαστικών είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως σκοπό να 
βοηθήσει τους καταναλωτές στην επιλογή ελαστικών. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1222/2009  για την 
ετικέτα εφαρμόστηκε το 2012 και πρόσφατα το Μάιο του 2021 αντικαταστάθηκε από τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740. Για την αξιολόγηση της απόδοσης των ελαστικών και στις 5 
παραμέτρους που αναγράφονται στην ετικέτα γίνονται τυποποιημένες δοκιμές. 

 

Στην ετικέτα των ελαστικών παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των ελαστικών και 
πιο συγκεκριμένα για: 

 Την αντίσταση κύλισης  

 Την πέδηση σε βρεγμένες επιφάνειες  

 Τον εξωτερικό θόρυβο 

Η αντίσταση κύλισης ενός ελαστικού είναι ένας δείκτης της ενεργειακής του απόδοσης που 
έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατανάλωση καυσίμου. Ελαστικά με χαμηλή αντίσταση κύλισης που 
έχουν τη σωστή πίεση αέρα μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση καυσίμου έως και 10%. Η 
αντίστασης κύλισης αξιολογείται σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από την κατηγορία A (πιο 
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αποδοτικό) έως την E (λιγότερο αποδοτικό). Όσο υψηλότερη είναι η ενεργειακή κλάση, τόσο 
μικρότερη είναι η αντίσταση κύλισης. 
 
Η πρόσφυση στο βρεγμένο είναι ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό ασφάλειας και αξιολογείται από 
την απόσταση πέδησης σε βρεγμένο οδόστρωμα. Τα ελαστικά βαθμολογούνται από Α (η 
μικρότερη απόσταση φρεναρίσματος) έως Ε (η μεγαλύτερη απόσταση φρεναρίσματος). Η 
διαφορά ανάμεσα στις κατηγορίες μεταφράζεται σε 3-6 περισσότερα μέτρα στην απόσταση 
ακινητοποίησης. 
 
Ο εξωτερικός θόρυβος είναι ο θόρυβος που παράγεται από την κύλιση των ελαστικών 
εξωτερικά του οχήματος και μετράται σε dB (ντεσιμπέλ). Οι κατηγορίες θορύβου κυμαίνονται 
από Α (λιγότερος θόρυβος) έως C (περισσότερος θόρυβος). 
Στην ετικέτα του ελαστικού μπορεί να εμφανίζονται 2 πρόσθετες παράμετροι: 
 

 Τα χειμερινά ελαστικά που έχουν πάρει έγκριση για χρήση σε 

συνθήκες έντονου χιονιού φέρουν ένα συγκεκριμένο εικονίδιο, 

που ονομάζεται «Αλπικό σύμβολο» (Alpine symbol) ή 3PMSF (3 

peaks mountain with snow flake - βουνό με 3 κορυφές και νιφάδα 

χιονιού). Τα ελαστικά που έχουν τη σήμανση M+S (Mud and 

Snow) είναι σχεδιασμένα ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη απόδοση 

στη λάσπη και στο φρέσκο ή λιωμένο χιόνι από αυτή ενός κανονικού ελαστικού. Για να 

έχει και το εικονίδιο 3PMSF (εκτός από τη σήμανση M+S) ένα ελαστικό πρέπει να 

περάσει μια τυποποιημένη δοκιμή σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 117 (ΟΕΕ/ΗΕ). 

 

 Τα χειμερινά ελαστικά που έχουν εγκριθεί για χρήση σε εξαιρετικά ψυχρές συνθήκες 

φέρουν επίσης ένα συγκεκριμένο εικονίδιο με έναν 

σταλαγμίτη πάγου. Για να λάβει το ελαστικό την πιστοποίηση 

αυτή θα πρέπει να περάσει από μια 

συγκεκριμένη δοκιμή πέδησης σε πάγο. Αυτά τα ελαστικά 

κυκλοφορούν κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες και θα 

πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε δριμύ ψύχος 

καθώς συνήθως δεν αποδίδουν καλά σε βρεγμένη 

επιφάνεια ή σε ηπιότερες χειμερινές συνθήκες. 
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Συντήρηση - αντικατάσταση ελαστικών 
 

Τα ελαστικά δε χρειάζονται ιδιαίτερη συντήρηση. Απαιτείται όμως να γίνεται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, έλεγχος τη πίεσης του αέρα. Ο έλεγχος  πρέπει να 
γίνεται επίσης και πριν από κάθε μεγάλο ταξίδι και πάντα με τα ελαστικά κρύα (σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος). 
 

 
 

 Η σωστή πίεση του αέρα στα ελαστικά είναι κρίσιμη για την αποδοτική 

λειτουργία τους. 

 Η τιμή της πίεσης του αέρα πρέπει να είναι η προτεινόμενη από τον 

κατασκευαστή του οχήματος για τη συγκεκριμένη διάσταση ελαστικών και το 

μεταφερόμενο φορτίο. 
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 Η λανθασμένη πίεση (πολύ χαμηλή ή υψηλή) προκαλεί ανομοιόμορφη φθορά 

του ελαστικού, αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου και μειώνει τη διάρκεια ζωής 

του. 

 Η χαμηλή πίεση αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης. 

 Η πολύ χαμηλή πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο σκελετό του ελαστικού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανά τακτά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται ένας οπτικός έλεγχος εξωτερικά της κατάστασης των 
ελαστικών, για τυχόν φθορές, ρωγμές χτυπήματα, εισχώρηση αντικειμένων κτλ.  
Για να φθείρονται πιο ομοιόμορφα τα ελαστικά συνίσταται η εναλλαγή των εμπρόσθιων με τα 
οπίσθια μετά από 10.000 km χρήσης. Η εναλλαγή γίνεται μόνο μία φορά στη διάρκεια της ζωής 
τους και δεν μπορεί να γίνει όταν το όχημα είναι εφοδιασμένο με ελαστικά διαφορετικής 
διάστασης στον κάθε άξονα. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι αρκετά ελαστικά έχουν 
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συγκεκριμένη φορά κύλισης. Για αυτούς τους λόγους η συγκεκριμένη εργασία είναι καλύτερο να 
γίνεται από εξειδικευμένο τεχνικό. 
Η διάρκεια ζωής των ελαστικών εξαρτάται από την χρήση, τον τύπο του ελαστικού, τον τρόπο 
οδήγησης, το οδικό δίκτυο και τη συντήρησή τους. Η νομοθεσία προβλέπει ότι το ελάχιστο βάθος 
των αυλακώσεων του πέλματος πρέπει να είναι 1,6 mm, διαφορετικά χρειάζονται αντικατάσταση. 
Οι περισσότεροι κατασκευαστές ελαστικών συνιστούν επίσης ότι όταν ένα ελαστικό συμπληρώσει 
10 χρόνια από την κατασκευή του θα πρέπει να αντικαθίσταται και ας μην έχει χρησιμοποιηθεί 
καθόλου. Τα περισσότερα ελαστικά διαθέτουν πλέον δείκτες φθοράς πέλματος (TWI – Tread 
Wear Indicators) οι οποίοι δείχνουν τη φθορά του ελαστικού, όπως φαίνεται στην εικόνα. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα δύο παραπάνω κριτήρια καθορίζουν τα όρια της διάρκειας ζωής των ελαστικών, παρόλα αυτά 
με δεδομένο ότι η οδική ασφάλεια του οχήματός μας εξαρτάται από την κατάστασή τους η αλλαγή 
ελαστικών πρέπει να γίνεται προληπτικά ακολουθώντας μια πιο ασφαλή προσέγγιση.  
Το βάθος των αυλακώσεων ενός καινούργιου ελαστικού είναι 6-8 mm ανάλογα με τη σχεδίαση 
και τον τύπο του. Για να εξασφαλιστεί η σωστή απόδοσή τους κάτω από όλες τις συνθήκες θα 
πρέπει να αντικαθίστανται όταν φτάσει στα 3 mm. Για τα χειμερινά ελαστικά το ελάχιστο βάθος 
πέλματος είναι τα 4 mm, σε πολλές χώρες καθορίζεται και από τη νομοθεσία.  Δύο πρόσθετες 
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συνθήκες για την αλλαγή ελαστικών είναι όταν έχουν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια χρήσης ή 
έχουν διανύσει 40.000 km. Η αντικατάσταση των ελαστικών θα πρέπει να γίνεται όταν 
εκπληρωθεί μια από τις παραπάνω συνθήκες.  
Για καλύτερο χειρισμό και έλεγχο του οχήματος είναι καλύτερο να αντικαθίστανται όλα τα 
ελαστικά μαζί. Σε περίπτωση βλάβης στο ελαστικό η οποία δεν επισκευάζεται αντικαθιστούμε και 
τα δύο ελαστικά που βρίσκονται στον άξονα. Όταν τοποθετούνται νέα ελαστικά στις ζάντες θα 
πρέπει να γίνεται ζυγοστάθμιση και έλεγχος της ευθυγράμμισης των τροχών του οχήματος. 
 

Η συμβολή της τεχνολογίας 
 

Η πίεση του αέρα των ελαστικών είναι ένας σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την 
απόδοσή τους. Τα αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ 
(Κανονισμός αρ. 141 ΟΕΕ/ΗΕ) είναι εξοπλισμένα υποχρεωτικά με Σύστημα Παρακολούθησης 
Πίεσης Ελαστικών (TPMS – Tire Pressure Monitoring System) το οποίο προειδοποιεί τον οδηγό 
όταν η πίεση είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη από την ενδεδειγμένη.  
 

 

Τα σύγχρονα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο ασφαλή, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και 
συστήματα. Παρόλη την εξέλιξη αυτή τα ελαστικά ως το μόνο σημείο επαφής με το δρόμο 
εξακολουθούν να αποτελούν έναν πολύ σημαντικό παράγοντα για την ενεργητική ασφάλεια και 
είναι οι αφανείς ήρωες της ασφάλειας 
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