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Σχετικά με Εμάς
Η ΕΞΥΠΠ Εργοασφάλεια ιδρύθηκε από στελέχη με πολυετή εμπειρία στους συνεχώς
αναπτυσσόμενους τομείς της Ασφάλειας και της Υγείας στην εργασία, με σκοπό
να παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στους τομείς αυτούς.
Στηριζόμενοι στην εξειδίκευση και την εμπειρία των συνεργατών μας είμαστε σε θέση
να αναλάβουμε οποιοδήποτε έργο του ευρύτερου παραγωγικού τομέα, είτε αυτό
έχει να κάνει με Βιομηχανία, Ενέργεια και Τεχνικά Έργα είτε με Εμπόριο και παροχή
Υπηρεσιών. Με το οργανωμένο μας δίκτυο μπορούμε να παρέχουμε πανελλαδικά,
ποιοτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές και με γνώμονα τον
σεβασμό στην υγεία και την ασφάλεια του εργαζομένου.

Περιγραφή Υπηρεσιών
- Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα,
ελέγχουμε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη
λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας
πριν από την εφαρμογή τους. Επιβλέπουμε την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά
τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
Τέλος, επιθεωρούμε τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας
της εργασίας, αναφέρουμε στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων
υγιεινής και ασφάλειας, προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισής της και επιβλέπουμε την
εφαρμογή τους.

- Επίσης, αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών Πυροπροστασίας (Ενεργητική και
Παθητική), την εκπόνηση μελετών σήμανσης ασφαλείας και οδεύσεων διαφυγής και
την εκπαίδευση ομάδων πυρασφάλειας.

- Τέλος, αναλαμβάνουμε την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), η
οποία είναι υποχρεωτική για τις εξής περιπτώσεις: αγορά ή πώληση ενιαίου κτιρίου
ή τμήματος κτιρίου, νέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου, νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου
κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης.
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