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Λόγοι απόρριψης φόρτωσης εμπορευμάτων και πληρώσεων δεξαμενών, 
συνοδευόμενοι από σχετικές δυνατότητες βελτίωσης  

(Οι αριθμοί αντιστοιχούν σε αυτούς της λίστας ελέγχου) 

 

Αρ. Λόγοι απόρριψης Δυνατότητες βελτίωσης 
1.  Δεν διατίθενται 

 Παλιές γραπτές οδηγίες 
Εκτύπωση των τρεχουσών γραπτών οδηγιών από 
την ιστοσελίδα UN ECE 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_
linguistic_e.html 

3.  Δεν διατίθενται 
 Έχει λήξει 

 άλλων οδηγών 
 μερική φόρτωση (1.1.3.6 ADR) 

5.  Η επιφάνεια φόρτωσης δεν έχει επαρκή 
 χώρο 
 Η επιφάνεια φόρτωσης παρουσιάζει 
 φθορές/ ζημιές 

 

6.  Τα ελαστικά παρουσιάζουν φθορά 
 Τα ελαστικά δεν έχουν επαρκές βάθος 
 πέλματος 

Αλλαγή ελαστικών 

7.  Δεν διατίθενται πορτοκαλί πινακίδες 
 Οι πορτοκαλί πινακίδες δεν είναι σωστά 
 στερεωμένες στο όχημα 

 Αγορά νέων 
 Στερέωση στο όχημα με υποστήριγμα 

8.  Η ημερομηνία ελέγχου έχει παρέλθει 
 Η σφραγίδα παρουσιάζει φθορά/ζημιά 
 Ο συνολικός αριθμός πυροσβεστήρων 
 είναι ανεπαρκής 

Αγορά νέων 

9.  Η σφήνα είναι υπερβολικά μικρή 
 Δεν διατίθεται σφήνα 

Αγορά νέων 

10.  Το φως δεν ανάβει 
 Δεν διατίθεται προειδοποιητική 
 πινακίδα 

 Αγορά νέων μπαταριών 
 Αγορά νέων 

11.  Δεν διατίθεται φανός χειρός 
 Ο φανός χειρός δεν ανάβει 

 Αγορά νέων 
 Αγορά νέων μπαταριών 
 Αγορά για το συνοδηγό 

12.  Δεν διατίθεται προειδοποιητικό γιλέκο  Αγορά νέων 
 Αγορά για το συνοδηγό 

13.  Δεν διατίθεται προστατευτικό ματιών  Αγορά νέων 
 Αγορά για το συνοδηγό 

14.  Δεν διατίθεται υγρό οφθαλμικής πλύσης 
 Υγρό οφθαλμικής πλύσης: έχει παρέλθει 
 η ημερομηνία λήξης 

 Αγορά νέων 
 Απόρριψη του υγρού και πλήρωση με νερό 

15.  Δεν διατίθενται γάντια 
 Τα γάντια είναι ελαττωματικά 

 Αγορά νέων 
 Αγορά για το συνοδηγό 

16.  Δεν διατίθεται μάσκα διαφυγής 
 κινδύνου 
 Η ημερομηνία λήξης του φίλτρου έχει 
 παρέλθει 
 Το φίλτρο δεν είναι κατάλληλο 

 Αγορά νέας μάσκας διαφυγής εκτάκτου ανάγκης 
 Νέα αγορά ενός φίλτρου του τύπου  
 A1B1E1K1-P1 ή A2B2E2K2-P2 
 Αγορά για το συνοδηγό 
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17.  Δεν διατίθεται φτυάρι 
 Δεν επιτρέπεται το φτυάρι 

Αγορά νέων 

18.  Δεν διατίθεται τάπα αποστράγγισης 
 Η τάπα αποστράγγισης έχει υποστεί 
 φθορές/ζημιές 

Αγορά νέων 

19.  Δεν διατίθεται δοχείο συλλογής 
 Το δοχείο συλλογής δεν είναι κατάλληλο 

Αγορά νέων 

 

Ειδικά για τη φόρτωση εμπορευμάτων 

Αρ. Λόγοι απόρριψης Δυνατότητες βελτίωσης 
21.  Δεν διατίθεται το απαιτούμενο μέσο 

 ασφάλισης σε επαρκή αριθμό 
 Το μέσο ασφάλισης έχει υποστεί φθορά/ 
 ζημιά 

 Αγορά επιπλέον μέσων ασφάλισης 
 

28.  Δεν διατίθεται το απαιτούμενο μέσο 
 ασφάλισης σε επαρκή αριθμό 
 Υπάρχουν κενά, κίνδυνος ολίσθησης 

 Χρήση και άλλων ιμάντων 
 Κάλυψη κενών 

30.   Άνοιγμα πορτοκαλί πινακίδων 
 

Ειδικά για πληρώσεις δεξαμενών 

20.  Πλήρωση των ακόλουθων θαλάμων της δεξαμενής: 
____________________________ 

21.   Αποστολή έκθεσης ελέγχου μέσω email 
 Δεξαμενή προς έλεγχο 

22.   Αποστολή έκθεσης ελέγχου μέσω email 
 Πλαίσιο προς έλεγχο 

23.  Η ασφάλιση δεν έχει εφαρμοστεί σωστά 
 Το βολάν χειρισμού δεν έχει σφιχτεί 
 σωστά 
 Το βολάν χειρισμού δεν έχει ασφαλιστεί 

 Σωστή εφαρμογή ασφάλισης στις ασφάλειες 
 Σφίξιμο και ασφάλιση βολάν χειρισμού 

26.  Προσγείωση δεξαμενής 
 

27.  Απενεργοποίηση θερμαντήρα καύσης 
 

28.   Εκκένωση δεξαμενής: ________ % 
 Πλήρωση δεξαμενής με πάνω από 80 % 

29.  Ανάρτηση πλακετών 
30.   άλλοι αριθμοί 

 αλλαγή αριθμών 
31.  Ανάρτηση πινακίδων 
32.   Ανάρτηση αριθμού UN 

 Ανάρτηση κατάλληλου Proper Shipping Name 
35.   Κλείσιμο και ασφάλιση εξαρτημάτων 

 
36.  Απομάκρυνση παρελκομένων στο εξωτερικό της 

δεξαμενής 
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