
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Τελευταία ενημέρωση: 30/4/2011 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ Ι 

Επηρείξεζε:  Αξ. απαζρνινπκέλωλ: 

Είδνο δξαζηεξηόηεηαο:  

Κηίξην, δηεύζπλζε:  

Όξνθνη:  Parking (αξ. ππνγείωλ): 

Ηκεξνκελία:  

Έιεγρνο από:  

 

α/α Σεκείν ειέγρνπ Απνηέιεζκα Απαηηνύκελε Ελέξγεηα 

 Έμνδνη θηλδύλνπ – εθθέλωζε θηηξίνπ Ναη Όρη  

1.  Είλαη νη έμνδνη θηλδύλνπ θαη νη νδεύζεηο δηαθπγήο 
(δηάδξνκνη) ειεύζεξεο από εκπόδηα; (θαξέθιεο, θνπηηά, 
έπηπια, πξνζσξηλά απνζεθεπκέλα πιηθά) 

   

2.  Υπάξρεη ζήκαλζε ησλ νδεύζεσλ δηαθπγήο θαη ησλ εμόδσλ 
θηλδύλνπ; (θσηεηλή ζήκαλζε, εηδηθέο πηλαθίδεο) 

   

3.  Υπάξρνπλ θαηάιιειεο έμνδνη θηλδύλνπ, νη νπνίεο     

 αλνίγνπλ από κέζα πξνο ηα έμσ    

 δηαηεξνύληαη πάληα μεθιείδσηεο    

 αλνίγνπλ κε κνριό πίεζεο (push bar)    

4.  Οη απηόκαηεο πόξηεο έρνπλ ρεηξνθίλεην κεραληζκό 
απειεπζέξσζεο; (fail safe) 

   

5.  Οη ζθάιεο δηαζέηνπλ αληηνιηζζεηηθή πξνζηαζία 
(απιαθώζεηο κε ειαζηηθή ισξίδα ή απηνθόιιεηε ηαηλία); 

   

6.  Υπάξρνπλ αλαξηεκέλεο γξαπηέο νδεγίεο γηα εθθέλσζε 

θηηξίνπ θαη κε ρξήζε αλειθπζηήξσλ, θαζώο θαη ηα 
ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο (Ππξνζβεζηηθή, θιπ.); 

   

7.  Γλσξίδεη ην πξνζσπηθό πνύ βξίζθνληαη νη έμνδνη δηαθπγήο 
θαη πώο ζα θηάζεη ζε απηέο; 

   

8.  Ο θσηηζκόο αζθαιείαο είλαη ηθαλνπνηεηηθόο; (αξηζκόο 
θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ζεκείν ηνπνζέηεζεο) 

   

9.  Είλαη γλσζηό ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ύζηεξα από ηελ 
εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ; 

   

10.  Υπάξρεη ππεύζπλνο θαηακέηξεζεο αλά ηκήκα ή αλά όξνθν;    

11.  Υπάξρεη θαηαγεγξακκέλε δηαδηθαζία εθθέλσζεο ηνπ 
θηηξίνπ; 

   

12.  Δηελεξγνύληαη αζθήζεηο εηνηκόηεηαο ηνπ πξνζσπηθνύ; 
Υπάξρεη ζρεηηθή ηεθκεξίσζε; 

   

13.  Υπάξρνπλ αλαξηεκέλεο θαηόςεηο νξόθσλ κε ζεκεησκέλεο 
ηηο νδεύζεηο δηαθπγήο θαη ηηο εμόδνπο θηλδύλνπ; 

   

Παρατηρήσεις: (πξνβιήκαηα νξγάλσζεο, έιιεηςε ελεκέξσζεο, παξάπνλα πξνζσπηθνύ, θιπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Τελευταία ενημέρωση: 30/4/2011 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΙΙ 

α/α Σεκείν ειέγρνπ Απνηέιεζκα Απαηηνύκελε Ελέξγεηα 

 Ππξνζβεζηήξεο – Ππξαλίρλεπζε Ναη Όρη  

1.  Υπάξρεη επαξθήο αξηζκόο ππξνζβεζηήξσλ; (κέγηζηε 
απόζηαζε από ππξνζβεζηήξα =15m)  

   

2.  Είλαη νη ππξνζβεζηήξεο θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλνη θαη 
εύθνια πξνζβάζηκνη; (θξεκαζκέλνη ζε ύςνο ~ 60 εθ., ρσξίο 
εκπόδηα) 

   

3.  Έρνπλ νη ππξνζβεζηήξεο ζηαζεξή ζέζε (ρσξίο λα 
κεηαθηλνύληαη γηα θαλέλα ιόγν); 

   

4.  Υπάξρεη ζήκαλζε ζηα ζεκεία κε ηνλ ππξνζβεζηηθό 
εμνπιηζκό; 

   

5.  Υπάξρεη ππξαλίρλεπζε θαη θαηαηνληζκόο (όπνπ απαηηείηαη);     

6.  Είλαη νη ππξνζβεζηήξεο έηνηκνη γηα ρξήζε; (καλόκεηξν ζην 
πξάζηλν) 

   

7.  Ειέγρνληαη ηαθηηθά θαη αλαγνκώλνληαη πεξηνδηθά νη 

ππξνζβεζηήξεο θαη ηα ζπζηήκαηα ππξνπξνζηαζίαο; – 
Υπάξρεη ηεθκεξίσζε; 

   

8.  Είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε ηάμε θαη ε θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ; 
(ζεκεηώζηε ηπρόλ ζεκεία κε απμεκέλν ππξνζεξκηθό θνξηίν) 

   

9.  Υπάξρνπλ ρώξνη κε εηδηθέο απαηηήζεηο ππξόζβεζεο; 
(computer room, parking) 

   

10.  Υπάξρνπλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη ρώξνη γηα θάπληζκα; 
(ζηαρηνδνρεία, καθξηά από εύθιεθηα πιηθά) 

   

11.  Γλσξίδεη ην πξνζσπηθό ην ρεηξηζκό ησλ ππξνζβεζηήξσλ;    

12.  Δηελεξγνύληαη αζθήζεηο εθθέλσζεο γηα ηελ πεξίπησζε 
ππξθαγηάο; 

   

13.  Υπάξρεη νκάδα ππξνπξνζηαζίαο;    

14.  Δηελεξγνύληαη αζθήζεηο ππξνπξνζηαζίαο (αληηκεηώπηζεο 
ππξθαγηώλ); 

   

15.  Υπάξρεη πηζηνπνηεηηθό ππξνπξνζηαζίαο θαη κειέηε 
εγθεθξηκέλε από Π.Υ.; 

   

Παρατηρήσεις: (πξνβιήκαηα ππξνζβεζηηθνύ ζπζηήκαηνο, έιιεηςε εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ, θιπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Τελευταία ενημέρωση: 30/4/2011 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΙΙΙ 

α/α Σεκείν ειέγρνπ Απνηέιεζκα Απαηηνύκελε Ελέξγεηα 

 Εμαεξηζκόο – Κιηκαηηζκόο - Μειέηεο Ναι Όχι  

1.  Υπάξρεη θπζηθόο εμαεξηζκόο κε εύθνια αλνηγόκελα παξάζπξα;    

2.  Επηηπγράλεηαη επαξθήο εμαεξηζκόο από ηα παξάζπξα (είλαη ν 
ρώξνο δηακπεξήο); 

   

3.  Υπάξρεη πξνζαγσγή λσπνύ αέξα;    

4.  Γίλεηαη θηιηξάξηζκα θαη αθύγξαλζε ηνπ πξνζαγόκελνπ αέξα;    

5.  Έρνπλ γίλεη επεκβάζεηο ζηε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ, νη νπνίεο 
δπζρεξαίλνπλ ηνλ εμαεξηζκό; 

   

6.  Ο θιηκαηηζκόο επηηπγράλεηαη κε:    

 Σύζηεκα θεληξηθά θιηκαηηδόκελνπ αέξα  Τνπηθέο κνλάδεο   

7.  Γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ησλ ηνπηθώλ κνλάδσλ θιηκαηηζκνύ 
(αλ ππάξρνπλ); Υπάξρεη ηεθκεξίσζε; 

   

8.  Γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ηεο θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο;    

9.  Υπάξρεη κειέηε θιηκαηηζκνύ;    

Παρατηρήσεις: (ζόξπβνο, πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο, παξάπνλα πξνζσπηθνύ, αίζζεζε πνηόηεηαο αέξα, θιπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ηιεθηξνκεραλνινγηθέο Εγθαηαζηάζεηο-Εμνπιηζκόο   

1.  Λεβητοστάσιο: Γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε; Υπάξρεη 
πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ; 

   

2.  Ανελκσστήρες: Γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε από 
αδεηνύρν ζπληεξεηή; Υπάξρεη πηζηνπνηεηηθό ειέγρνπ; 

   

3.  Ηλεκτρικές παροτές (πρίζες): Γίλεηαη ππεξθόξησζε παξνρώλ 
κε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο (δει. πνιιέο ζπζθεπέο ζε κηα κόλν 
πξίδα); 

   

4.  Πίνακες Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος    

 Υπάξρεη ξειέ (relay) δηαθπγήο;    

 Υπάξρεη ζήκαλζε θηλδύλνπ ειεθηξνπιεμίαο;    

 Δηαηεξνύληαη ηα θνπηηά θιεηζηά;    

 Υπάξρεη ππεύζπλνο γηα πεξίπησζε αλάγθεο;    

Παρατηρήσεις: (θαζαξηόηεηα, ζπληήξεζε, θιπ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟ Τελευταία ενημέρωση: 30/4/2011 
 

ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΙV 

α/α Σεκείν ειέγρνπ Απνηέιεζκα Απαηηνύκελε Ελέξγεηα 

 Φωηηζκόο Ναι Όχι  

1.  Λεηηνπξγνύλ ζσζηά νη εγθαηαζηάζεηο ηερλεηνύ θσηηζκνύ 
(ρσξίο ζόξπβν, ηξεκόζβεκα, θιπ.); 

   

2.  Υπάξρνπλ ρώξνη /πξνζβάζεηο κε αηζζεηά αλεπαξθή 
θσηηζκό; 

   

3.  Υπάξρεη θπζηθόο θσηηζκόο;    

4.  Υπάξρνπλ κεγάια εκπόδηα ζηνλ θπζηθό / ηερλεηό θσηηζκό; 
(δηεπθξηλίζαηε) 

   

5.  Υπάξρνπλ πεξζίδεο; Δηαηεξνύληαη θαζαξέο θαη ζε θαιή 
θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο; 

   

Παρατηρήσεις: (πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο, παξάπνλα πξνζσπηθνύ, θιπ) 

 

 

 

 

 WC - Φαξκαθείν – Κνπδίλεο - Χώξνη δηαιείκκαηνο - Απνδπηήξηα  

1.  Έρνπλ αληηθαηαζηαζεί όιεο νη εζηίεο γθαδηνύ κε ειεθηξηθέο;    

2.  Είλαη νη θάζε είδνπο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο καθξηά από 
ζσιήλεο λεξνύ θαη βξύζεο; 

   

3.  Είλαη ηα θαιώδηα ησλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ δηεπζεηεκέλα 
κε αζθάιεηα θαη καθξηά από λεξά; 

   

4.  Δηαηεξείηαη ε θαζαξηόηεηα ρώξνπ θαη ζθεπώλ;    

5.  Είλαη ν εμαεξηζκόο ησλ ρώξσλ ηεο θνπδίλαο θαη ησλ WC 

επαξθήο ώζηε λα απνθεύγεηαη ε δηαθπγή νζκώλ ζηνπο γύξσ 
ρώξνπο; 

   

6.  Υπάξρεη θαηάιιεινο ρώξνο απνδπηεξίνπ, εθόζνλ απαηηείηαη;    

7.  Υπάξρνπλ θαηάιιεια ινπηξά, εθόζνλ απαηηνύληαη;    

8.  Υπάξρεη επαξθήο αξηζκόο WC;    

9.  Υπάξρνπλ ρσξηζηά WC αλδξώλ - γπλαηθώλ;    

10.  Δηαηεξείηαη ε θαζαξηόηεηα ζηα WC;    

11.  Υπάξρεη θαξκαθείν; Αλ λαη, είλαη εθνδηαζκέλν κε όια ηα 
απαξαίηεηα θάξκαθα θαη ηηο αληίζηνηρεο νδεγίεο ρξήζεο; 

   

12.  Υπάξρεη ππεύζπλνο ζπληήξεζεο θαξκαθείνπ (αλαπιήξσζε 
ειιείςεσλ, αληηθαηάζηαζε ιεγκέλσλ θαξκάθσλ, θιπ.) 

   

13.  Υπάξρεη ζην ρώξν δπλαηόηεηα θαηάθιηζεο εγθύσλ;    

Παρατηρήσεις: (πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο εμνπιηζκνύ, παξάπνλα πξνζσπηθνύ, αίζζεζε πνηόηεηαο αέξα, ειιείςεηο, θιπ) 

 

 

 

Γεληθέο παξαηεξήζεηο: (Σεκαληηθνί θίλδπλνη, ρώξνη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, απνζεθεπηηθνί ρώξνη, επηθίλδπλα πιηθά, 
ππεξβνιηθόο ζόξπβνο από απηνθηλεηόδξνκνπο & Η/Μ, θιπ) 

 

 

 

 

 


