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Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα
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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Νοεµβρίου 1973
περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών
µελών των αναφεροµένων στην πιστοποίηση και σήµανση καλωδίων (συρµατοσχοίνων),
αλύσεων και αρπαγών (γάντζων)
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Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 19ης Νοεµβρίου 1973
περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών µελών των αναφεροµένων στην
πιστοποίηση και σήµανση καλωδίων (συρµατοσχοίνων), αλύσεων
και αρπαγών (γάντζων)
(73/361/ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 100,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη της Συνελεύσεως,
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
Εκτιµώντας:
ότι σε αρκετά Κράτη µέλη απαιτείται η πιστοποίηση και
σήµανση ορισµένων συρµατοσχοίνων, αλύσεων και αρπαγών
(γάντζων) που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν για ανυψωτικές
εργασίες ή µετακίνηση υλικών· ότι οι προδιαγραφές αυτές διαφέρουν από το ένα Κράτος µέλος στο άλλο· ότι οι διαφορές αυτές
εµποδίζουν τις συναλλαγές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος·
ότι τα εµπόδια αυτά κατά τη δηµιουργία και τη λειτουργία της
κοινής αγοράς δύνανται να περιορισθούν, ακόµη και να εξαλειφθούν, αν οι αυτές προδιαγραφές περί πιστοποιήσεως και
σηµάνσεως των καλωδίων (συρµατοσχοίνων), αλύσεων και
αρπαγών θεσπισθούν από όλα τα Κράτη µέλη είτε σε
συµπλήρωση είτε σε αντικατάσταση των ισχυουσών εθνικών
διατάξεων·
ότι η παρούσα οδηγία περιορίζεται στις διατάξεις που αφορούν
την πιστοποίηση και τη σήµανση των καλωδίων, αλύσεων και
αρπαγών·
ότι η πιστοποίηση και η σήµανση θα επιτρέψουν στους κατασκευαστές και τους χρησιµοποιούντες ανυψωτικά µηχανήµατα
να γνωρίσουν µεταξύ άλλων τα χαρακτηριστικά των εν λόγω
καλωδίων, αλύσεων και αρπαγών·
ότι εξάλλου οδηγίες που θα εκδοθούν µεταγενεστέρως σχετικώς
µε τους κανόνες κατασκευής των διαφόρων ανυψωτικών
µηχανηµάτων θα περιλαµβάνουν διατάξεις σχετικές µε την
ειδική χρήση συρµατοσχοίνων, αλύσεων και αγκίστρων·
ότι η τεχνολογική πρόοδος απαιτεί ταχεία προσαρµογή των
τεχνικών διατάξεων που αφορούν τα ανυψωτικά µηχανήµατα και
µέσα·
ότι είναι σκόπιµο, για να διευκολυνθεί η εφαρµογή των απαραιτήτων για το σκοπό αυτόν µέτρων, να προβλεφθεί µια διαδικασία
που να καθιερώνει στενή συνεργασία µεταξύ των Κρατών µελών
και της Επιτροπής, εντός του πλαισίου µιας επιτροπής για την
προσαρµογή στην τεχνολογική πρόοδο των διατάξεων που έχουν
σκοπό την εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις ενδοκοινοτικές
συναλλαγές στον τοµέα των ανυψωτικών µηχανηµάτων και
µέσων,
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ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία αφορά τα ανυψωτικά µέσα, αποκλειοµένων:
— των µεταχειρισµένων ανυψωτικών µέσων,
— των ανυψωτικών µέσων που χρησιµοποιούνται σε πλοία και
σε σιδηροδρόµους, τροχιοδρόµους συροµένους δια συρµατοσχοίνων (funiculaires) ή εναερίους θαλάµους.
Ως ανυψωτικά µέσα κατά την έννοια της παρούσης οδηγίας
νοούνται τα µεταλλικά συρµατόσχοινα, οι αλύσεις από κυλινδρικό χάλυβα και οιαρπάγες οι προοριζόµενες για εργασίες
ανυψώσεως και µετακινήσεως υλικών.
Άρθρο 2
1.
Τα Κράτη µέλη δεν δύνανται να απαγορεύουν ή να περιορίζουν, για λόγους που αφορούν την πιστοποίηση, τη σήµανση ή
τη διάθεση στην αγορά ανυψωτικών µέσων που προβλέπονται
από το άρθρο 1, αν τα µέσα αυτά είναι εφοδιασµένα µε πιστοποίηση και σήµανση που είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές
οι οποίες αναφέρονται στο παράρτηµα.
2.
Εν τούτοις, εάν ένα Κράτος µέλος διαπιστώσει ότι τα
χαρακτηριστικά, ιδίως τα κατώτατα απαιτητά, ενός ανυψωτικού
µέσου δεν είναι σύµφωνα µε εκείνα που αναφέροναι στην πιστοποίηση, δύναται να αναστείλει τη διάθεση στην αγορά του
ανυψωτικού αυτού µέσου. Ενηµερώνει αµέσως περί τούτου τα
λοιπά Κράτη µέλη και την Επιτροπή αναφέρον τους λόγους της
αποφάσεώς του.
Αν ένα Κράτος µέλος αµφισβητεί το βάσιµο του µέτρου του
προβλεποµένου ανωτέρω, τα ενδιαφερόµενα Κράτη µέλη
προσπαθούν να ρυθµίσουν τη διαφορά.
Η Επιτροπή τηρείται ενήµερη. Προβαίνει, εφόσον παρίσταται
ανάγκη, στις απαιτούµενες διαβουλεύσεις µε σκοπό να εξευρεθεί
λύση.
Άρθρο 3
Τα Κράτη µέλη δύνανται να απαιτήσουν όπως, στο έδαφός τους,
κατά την προσφορά και την πώληση στον τελικό καταναλωτή, οι
πιστοποιήσεις και οι σηµάνσεις που προβλέπονται από την
παρούσα οδηγία διατυπώνονται υπό µορφή συµβόλων που είναι
αποδεκτά διεθνώς ή στις εθνικές τους γλώσσες.
Άρθρο 4
1.
Συνιστάται επιτροπή για την προσαρµογή στην τεχνολογική
πρόοδο των οδηγιών που αποσκοπούν στην εξάλειψη των
τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον τοµέα των ανυψωτικών
µηχανηµάτων και µέσων αποκαλουµένη εφεξής «επιτροπή»,
αποτελουµένη από εκπροσώπους των Κρατών µελών και
προεδρευοµένη από έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής.
2.

Η επιτροπή συντάσσει τον εσωτερικό της κανονισµό.

3.
Οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την προσαρµογή στην
τεχνολογική πρόοδο των διατάξεων του παραρτήµατος αποφασίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία την προβλεποµένη στο άρθρο
5.
Άρθρο 5
1.
Σε περίπτωση που γίνεται µνεία της διαδικασίας της καθοριζοµένης από το παρόν άρθρο, η επιτροπή συγκαλείται υπό του
προέδρου της, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήσεως εκπροσώπου ενός Κράτους µέλους.
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2.
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην επιτροπή
σχέδιο των µέτρων που πρέπει να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της επ' αυτού του σχεδίου εντός προθεσµίας
που δύναται να καθορίσει ο πρόεδρος αναλόγως προς το επείγον
του θέµατος. Αποφαίνεται µε πλειοψηφία ►A1 σαράντα
πέντε ◄ ψήφων. Οι ψήφοι των Κρατών µελών σταθµίζονται
όπως προβλέπεται από το άρθρο 148 παράγραφος 2 της
συνθήκης. Ο πρόεδρος δεν λαµβάνει µέρος στην ψηφοφορία.
3. α) Η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόµενα µέτρα όταν είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής.
β) Εφόσον τα προτεινόµενα µέτρα δεν συµφωνούν µε τη
γνώµη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώµης, η Επιτροπή της
Κοινότητος υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συµβούλιο
πρόταση σχετική µε τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν.
Το Συµβούλιο αποφασίζει δι' ενισχυµένης πλειοψηφίας.
γ) Αν µετά τη λήξη προθεσµίας τριών µηνών αφότου
επελήφθη του θέµατος το Συµβούλιο τούτο δεν έχει αποφασίσει, τα προτεινόµενα µέτρα θεσπίζονται από την
Επιτροπή.
Άρθρο 6
1.
Τα Κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις διατάξεις που είναι
αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία εντός
προθεσµίας δεκαοκτώ µηνών από της κοινοποιήσεώς της και
ενηµερώνουν αµέσως περί αυτού την Επιτροπή.
2.
Τα Κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο
των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικούδικαίου που θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 7
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα Κράτη µέλη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1. Κάθε τµήµα συρµατόσχοινου και αλύσεως καθώς και κάθε αρπάγη
πρέπει να φέρει σήµα, ή, αν η σήµανση δεν είναι δυνατή, πλακίδιο
ή δακτύλιο στερεά προσαρµοσµένο µε τα στοιχεία του κατασκευαστή ή εντολοδόχου του εγκατεστηµένου εντός της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος καθώς και τη σχετική πιστοποίηση (βλ. σηµεία 2.1, 3.1 και 4.1).
1.2. Ο κατασκευαστής ή εντολοδόχος του εγκατεστηµένος εντός της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος πιστοποιεί δια σχετικής
βεβαιώσεως ότι κάθε τµήµα συρµατόσχοινου και αλύσεως ως και
κάθε αρπάγη ανταποκρίνονται στα αναγραφόµενα χαρακτηριστικά
(βλ. σηµεία 2.1, 3.1 και 4.1).
2.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ

2.1. Ο κατασκευαστής ή εντολοδόχος του εγκατεστηµένος εντός της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος οφείλει να παραδίδει για
κάθε συρµατόσχοινο πιστοποίηση περιλαµβάνουσα τουλάχιστον τις
ακόλουθες ενδείξεις:
1) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του εγκατεστηµένου εντός της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητος·
2) την ονοµαστική διάµετρο·
3) την ονοµαστική µάζα ανά µέτρο·
4) το είδος της πλέξεως (σταυρωτή, συνεχής, εναλλασσοµένη) και
την φορά πλέξεως του συρµατόσχοινου (δεξιά ή αριστερά)·
5) προδιαµορφωµένο η µη προδιαµορφωµένο·
6) κατασκευή (σύνθεση και τύπος συρµατόσχοινου, αριθµός των
κλώνων, αριθµός των ινών κατά κλώνο, είδος του πυρήνα και
σύνθεσή του, εάν αποτελείται από χάλυβα)·
7) κατηγορία αντοχής των ινών·
8) το ελάχιστο φορτίο θραύσεως του καλωδίου (είναι το ελάχιστο
φορτίο, το οποίο οδηγεί στη θραύση του καλωδίου κατά τη
δοκιµή εφελκυσµού). Αν έχει γίνει επί του καλωδίου δοκιµή
εφελκυσµού µέχρι θραύσεως, πρέπει να αναφέρονται όλα τα
δεδοµένα τα σχετικά µε τη δοκιµή·
9) επένδυση επιφανείας: αν το καλώδιο είναι γαλβανισµένο, πρέπει
να αναφέρεται ο βαθµός γαλβανισµού ή η ποιότης. Σε περίπτωση
άλλης προστατευτικής επενδύσεως, πρέπει να δίδονται οι
σχετικές λεπτοµέρειες·
10) αν οι ίνες δεν έχουν γίνει από ανθρακούχο χάλυβα, πρέπει να
αναφέρονται οι προδιαγραφές·
11) αν το συρµατόσχοινο είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε εθνικά
ή διεθνή πρότυπα, πρέπει να αναφέρονται τα πρότυπα αυτά·
12) σε περίπτωση που έγιναν δοκιµές επί των ινών και/ή επί του
καλωδίου, πρέπει να αναφέρονται τα πρότυπα ή οι προδιαγραφές
που πρέπει να πληρούνται. Αν έγιναν δοκιµές που δεν είναι
σύµφωνες µε πρότυπο ή προδιαγραφή, πρέπει να περιγράφονται
λεπτοµερώς οι δοκιµές, καθώς και τα αποτελέσµατά τους·
13) αν η κατασκευή ή η σύνθεση του καλωδίου απαιτεί ιδιαίτερη
συντήρηση και/ή ιδιαίτερη επίβλεψη, πρέπει να δίδονται οι
σχετικές ενδείξεις·
14) υπογραφή του υπευθύνου σύµφωνα µε το σηµείο 1·
15) θέση του υπογράφοντος στην επιχείρηση του κατασκευαστή ή
του εξουσιοδοτηµένου εντολοδόχου του·
16) τόπος και ηµεροµηνία.
3.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ

3.1. Ο κατασκευαστής ή εντολοδόχος του εγκατεστηµένος εντός της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος οφείλει να παραδίδει για
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κάθε άλυσο πιστοποίηση που να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις
ακόλουθες ενδείξεις:
1) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή εντολοδόχου
του εγκατεστηµένου εντός της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητος·
2) τα χαρακτηριστικά της µη βαθµονοµηµένης αλύσου:
ονοµαστικό εξωτερικό µήκος του κρίκου, ονοµαστικό εξωτερικό
πλάτος του κρίκου, ονοµαστική διάµετρο του κυλινδρικού
χάλυβος, καθώς και τις ενδείξεις ανοχής. Επισυνάπτεται
διάγραµµα δυο τουλάχιστον συνεχοµένων κρίκων µε αριθµητική
ένδειξη των διαστάσεων·
3) τα χαρακτηριστικά της βαθµονοµηµένης αλύσου:
ονοµαστικό εξωτερικό µήκος κρίκου, ονοµαστικό εξωτερικό
πλάτος του κρίκου, ονοµαστική διάµετρο του κυλινδρικού
χάλυβος, το ονοµαστικό βήµα καθώς και ενδείξεις των ανοχών
για όλα αυτά τα µεγέθη· επισυνάπτεται ένα διάγραµµα δύο
τουλάχιστον συνεχοµένων κρίκων, µε αριθµητική ένδειξη των
διαστάσεων·
4) την ονοµαστική µάζα ανά γραµµικό µέτρο·
5) τη µέθοδο συγκολλήσεως των κρίκων·
6) το φορτίο δοκιµής που εφαρµόζεται σε ολόκληρη την άλυσο
µετά τη θερµική επεξεργασία·
7) το ελάχιστο φορτίο θραύσεως της αλύσεως (είναι το ελάχιστο
φορτίο που οδηγεί σε θραύση κατά την δοκιµή εφελκυσµού)·
8) την ελάχιστη ολική επιµήκυνση θραύσεως εκφραζοµένη σε
ποσοστό: ένδειξη του µήκους του δείγµατος ή του αριθµού των
κρίκων·
9) τις ιδιότητες του υλικού της αλύσου (παραδείγµατος χάρη:
διεθνή κατηγορία της αλύσου ή, ενδεχοµένως, προδιαγραφή του
χάλυβος της αλύσου)·
10) το είδος της εφαρµοζοµένης θερµικής επεξεργασίας·
11) αν η άλυσος κατασκευάζεται σύµφωνα µε εθνικό ή διεθνές
πρότυπο, πρέπει να αναφέρεται το πρότυπο αυτό·
12) σε περίπτωση που έχουν γίνει δοκιµές επί της αλύσου, ένδειξη
των προτύπων ή των προδιαγραφών των δοκιµών οι οποίες
πρέπει να πληρούνται. Αν έχουν γίνει δοκιµές που δεν είναι
σύµφωνες µε ένα πρότυπο ή µια προδιαγραφή, πρέπει να
περιγράφονται λεπτοµερώς, καθώς και τα αποτελέσµατά τους·
13) σε περίπτωση που οι ιδιότητες της αλύσεως είναι τέτοιες, ώστε
να απαιτείται επεξεργασία, συντήρηση και/ή ιδιαιτέρα
επίβλεψη, πρέπει να δίδονται ενδείξεις ή οδηγίες·
14) υπογραφή του υπευθύνου σύµφωνα µε το σηµείο 1·
15) θέση του υπογράφοντος στην επιχείρηση του κατασκευαστή ή
του εντολοδόχου του κατασκευαστή·
16) τόπος και ηµεροµηνία.
3.2 Αν οι αλύσεις κατασκευάζονται σύµφωνα µε εθνικό ή διεθνές
πρότυπο, πρέπει να φέρουν ευκρινώς και ανεξίτηλα τα σήµατα
ποιότητος σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο. Τα σήµατα αυτά
ποιότητος πρέπει να εναποτίθενται επί των αλύσεων οποιουδήποτε
µήκους. Απαιτείται τουλάχιστον ένα σήµα ανά µέτρο ή τουλάχιστον
ένα σήµα ανά 20 κρίκους. Επιλέγεται το µικρότερο εκ των
διαστηµάτων αυτών. Τα σήµατα αυτά πρέπει να έχουν τις ακόλουθες
διαστάσεις:
Ονοµαστικό πάχος µετάλλου σε µµ

Ελάχιστες διαστάσεις των ψηφίων
σε µµ

µέχρι 8 συµπεριλαµβανοµένων

2

άνω των 8 µέχρι 12,5 συµπεριλαµβανοµένων

3

άνω των 12,5 µέχρι 26 συµπεριλαµβανοµένων

4,5

άνω των 26
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4.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΠΑΓΩΝ:

4.1. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του εγκατεστηµένος εντός της
Eυρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητος οφείλει να παραδίδει για
κάθε παρτίδα αρπαγών, ή κατόπιν αιτήσεως του χρησιµοποιούντος
για κάθε αρπάγη πιστοποίηση η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον
τις ακόλουθες ενδείξεις:
1) την επωνυµία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή εντολοδόχου του εγκατεστηµένου εντός της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής
Κοινότητος·
2) αν η πιστοποίηση αυτή αφορά µία παρτίδα αρπαγών πρέπει να
αναφέρεται ο αρθµός των αρπαγών της παρτίδος·
3) ο τύπος της αρπάγης·
4) τα χαρακτηριστικά των διαστάσεων: επισυνάπτεται διάγραµµα
της αρπάγης µε τις βασικές διαστάσεις·
5) το µέγιστο φορτίο δοκιµής που δύναται να εφαρµοσθεί στην
αρπάγη ώστε, µετά την αποµάκρυνση αυτού του φορτίου
δοκιµής, να µην υπάρχει σηµαντική µόνιµη παραµόρφωση· σε
καµµία περίπτωση η παραµόρφωση, που καταµετράται στο
άνοιγµα της αρπάγης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,25%·
6) το φορτίο που προκαλεί ή δύναται να προκαλέσει κάµψη της
αρπάγης µέχρις αδυναµίας συγκρατήσεως του φορτίου: το
ελάχιστο φορτίο θραύσεως πρέπει να αναφέρεται σε περίπτωση
αρπαγών των οποίων η κατασκευή είναι τέτοια ώστε θραύονται ή
θα εθραύοντο πριν η κάµψη της αρπάγης φθάσει ή θα έφθανε σε
σηµείο ώστε να µη δύναται να συγκρατήσει το φορτίο·
7) ιδιότητες του υλικού της αρπάγης (π.χ. διεθνή κατηγορία της
αρπάγης, ή ενδεχοµένως, προδιαγραφή του χάλυβος της
αρπάγης)·
8) το είδος της θερµικής επεξεργασίας που εφαρµόζεται κατά την
κατασκευή της αρπάγης·
9) αν η αρπάγη κατασκευάζεται σύµφωνα µε ένα εθνικό ή διεθνές
πρότυπο πρέπει να αναφέρεται το πρότυπο αυτό καθώς και τα
στοιχεία αναγνωρίσεως της αρπάγης·
10) σε περίπτωση που έχουν γίνει δοκιµές επί της αρπάγης, αναφορά
των προτύπων ή των προδιαγραφών των δοκιµών οι οποίες
πρέπει να πληρούνται. Αν επραγµατοποιήθησαν δοκιµές που
δεν είναι σύµφωνες µε πρότυπο ή προδιαγραφή, πρέπει να
περιγράφονται λεπτοµερώς (σε περίπτωση παρτίδων πρέπει να
αναφέρεται ο αριθµός των δειγµάτων) καθώς και τα αποτελέσµατα·
11) σε περίπτωση που οι ιδιότητες της αρπάγης απαιτούν επεξεργασία, συντήρηση και/ή ιδιαίτερη επίβλεψη, πρέπει να δίδονται
ενδείξεις ή οδηγίες·
12) υπογραφή του υπευθύνου σύµφωνα µε το σηµείο 1·
13) θέση του υπογράφοντος στην επιχείρηση του κατασκευαστή ή
του εντολοδόχου του κατασκευαστή·
14) τόπος και ηµεροµηνία.
4.2. Αν οι αρπάγες κατασκευάζονται σύµφωνα µε ένα εθνικό ή ένα
διεθνές πρότυπο, πρέπει να φέρουν κατά τρόπο ευανάγνωστο και
ανεξίτηλο τα σήµατα ποιότητος, σύµφωνα µε το σχετικό πρότυπο.

