
1 
 

 
 

 

 

«ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Φ.Α.Υ.) 

Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγιεινής αποσκοπεί στον προσδιορισμό, την πρόληψη και 

τον περιορισμό των κίνδυνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόμενες 

μεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, μετατροπών, επισκευών και άλλων καθ΄ όλη τη 

διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα: 

Μητρώο έργου (Σχέδια – Τεχνική περιγραφή) 

Επισημάνσεις, οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας τα οποία 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη μελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες 

τακτικής και έκτακτης συντήρησης, επισκευών κα καθαρισμών. 

Η σύνταξη ΦΑΥ ολοκληρώνεται μαζί με το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη 

χρήστη. 

2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ 

Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία Δημοσίων έργων και αφορά εργασίες 

ανακαίνισης παλαιών χρωματισμών, τόσο εξωτερικών όσο και εσωτερικών στο κτίριο 

των Νέων Τμημάτων καθώς και στο κτίριο συγκρότημα αμφιθεάτρων «Ευαγόρας 

Παλληκαρίδης», Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Κύριος του έργου είναι το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Προϊσταμένη Αρχή του έργου είναι η Σύγκλητος Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ανάδοχος του έργου είναι :  ………………………………………………………………………………….  

 

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ 

1. Τεχνική περιγραφή του έργου: 

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών 

2. Εργασίες 

Αποξήλωση επιχρισμάτων όπου απαιτούνται, νέα επιχρίσματα και βαφή των 
παλαιών επιφανειών είτε με πλαστικό χρώμα στις τοιχοποιίες και οροφές, είτε 
ελαιόχρωμα στις σιδηρές θύρες και μεταλλικές κατασκευές (κάγκελα, μεταλλικοί 
σκελετοί, υδρορροές). 

3. Τεύχη Μελέτες 
Τα τεύχη και οι μελέτες που επισυνάπτονται. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ΄  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Ως ζώνες ιδιαίτερου κινδύνου στο εργοτάξιο του έργου επισημάνονται: 

 οι εργασίες σε ύψος στις εξωτερικές όψεις και  

 οι εργασίες σε ύψος στους εσωτερικούς χώρους 

 οι εργασίες σε κεκλιμένα επίπεδα εσωτερικών χώρων 
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 Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες στη στατική δομή, την ευστάθεια και την αντοχή του 

έργου 

 Δεν υπάρχουν ιδιαιτερότητες σε δίκτυα ΟΚΩ 

 Δεν υπάρχουν βιότοποι που χρήζουν προστασίας 

 Δεν υπάρχουν επικίνδυνα υλικά   

 

ΤΜΗΜΑ Δ΄  ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την αντιμετώπιση όλων των κινδύνων λαμβάνονται υπόψη όλα τα 

προβλεπόμενα από τη Νομοθεσία προστατευτικά μέτρα, όπως αυτά καταγράφονται 

στο αντίστοιχο Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας. 

Η ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο αποτελεί πρωταρχική προσπάθεια όλων 

των συμβαλλομένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζομένους όλα εφόδια 

και ο εξοπλισμός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρμογή των μέτρων 

ασφαλείας του εργοταξίου κάθε εργαζόμενος θα παραλαμβάνει τα εφόδια της 

προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του 

εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: 

 Όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους 

 Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόμενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια 

τους, θα πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή 

στον εργοδηγό. 

 Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισμός (κράνη, γάντια κλπ) θα πρέπει να 

αναφέρεται και θα αντικαθίσταται άμεσα 

 Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισμού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται 

αμέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήματα για την εργασία 

τους. 

 Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προσέχει να μην προβαίνει σε ενέργειες που 

θέτουν σε κίνδυνο το ίδιο ή άλλους εργαζομένους. 

 Κατά τη διάρκεια ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα μηχανήματα 

κανένας εργαζόμενος για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το 

αιωρούμενο φορτίο. 

 Ο εξοπλισμός και τα εργαλεία θα χρησιμοποιούνται και θα επισκευάζονται 

μόνον από ειδικευμένα άτομα. 

   Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν 

την κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. Κάθε φθορά τους θα 

αναφέρεται αμέσως στον επικεφαλή  του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται 

άμεσα. 

    Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τα 

προστατευτικά της μηχανήματα. 
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  Ζώνες ασφαλείας θα χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και 

εάν ο εργαζόμενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός μέτρου από το δάπεδο 

εργασίας. 

 Για κανένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέμβαση σε μηχανήματα ή 

εξοπλισμό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, 

επιθεώρησης και επισκευής θα πραγματοποιείται με τους κινητήρες εκτός 

λειτουργίας. 

 Όσοι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 

1. Να μην τα χρησιμοποιούν με λαδωμένα ή φθαρμένα γάντια 

2. Να έχουν τις φιάλες κεκλιμένες – όχι οριζόντιες 

3. Να μην τα χρησιμοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή με 

προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωμένα αντικείμενα 

4. Να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας 

 

 

Σέρρες 15/11/2018                             Σέρρες 15/11/2018                                  Σέρρες 15/11/2018 
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