
Επόπτες και Συμβούλιο Εποπτών  Κτιρίων της ΣΘΕ, ΑΠΘ 

  
 Οι επόπτες των κτιρίων έχουν την εποπτεία των κτιρίων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους έτσι 
ώστε να διεξάγονται απρόσκοπτα οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές δραστηριότητες στα 
κτίρια αυτά.   
  
 
  
Οι αρμοδιότητες των Εποπτών για το κτίριο για το οποίο έχουν ορισθεί είναι οι ακόλουθες: 

1. η παρακολούθηση και η μέριμνα για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των εσωτερικών 
(κοινόχρηστων και μη κοινόχρηστων) και εξωτερικών χώρων των κτιρίου 

2. η ενημέρωση των συντηρητών (τηλ. 9-1111) για θέματα συντήρησης κτιρίου 
3. η ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας στην πλατφόρμα https://sintirisi.ad.auth.gr  για τις βλάβες, 

για την ελλιπή συντήρηση και λειτουργία των οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και 
υδραυλικών υποδομών των κτηρίων και του εξοπλισμού τους. 

4. η παρακολούθηση της διεκπεραίωσης αποκατάστασης βλαβών, όταν αυτές δεν έχουν 
ολοκληρωθεί  

5. η ενημέρωση της εργολαβίας καθαριότητας (9-5880) για θέματα σχετιζόμενα με την 
καθαριότητα των κτιρίων 

6. η ενημέρωση των θυρωρείων  των κτιρίων  και των φυλάκων στο κτίριο διοίκησης (9-6100, 9-
6929) για επείγοντα θέματα σχετιζόμενα με τη φύλαξη του χώρου και την εύρυθμη λειτουργία 
αυτού 

7. η ενημέρωση της Κοσμητείας, για κάθε θέμα σχετιζόμενο με τις αρμοδιότητές τους, 
(συμπεριλαμβανομένων των 1-6) το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τους ίδιους. 

8. η εισήγηση προς την Κοσμητεία για δαπάνες που αφορούν σε μικροεπισκευές, 
μικροσυντηρήσεις και λοιπές δαπάνες που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία κάθε 
κτηρίου. 

9. η ενημέρωση της Κοσμητείας για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες ασφάλειας  
(πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα κ.τλ), καθώς και τις ανάγκες συντήρησης, επισκευής και 
καθαριότητας. 

 
Ο αρχιεπόπτης του κτιρίου συντονίζει το έργο των εποπτών του κτιρίου.  
 
 
Η επιτροπή «Συμβούλιο Εποπτών» αποτελείται από το σύνολο των Εποπτών και του επόπτη 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της κοσμητείας. Το Συμβούλιο Εποπτών Κτιρίων συνεδριάζει ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα και ενημερώνει και εισηγείται προς την Κοσμητεία για τα θέματα που έχουν 
προκύψει.   
 
 
Αρμοδιότητα του επόπτη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Κοσμητείας. 
Εποπτεία, παρακολούθηση και καταγραφή των ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ψυκτικών, 
θερμαντικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, υποδομών και του εξοπλισμού των κτιρίων της ΣΘΕ. 
Ενημέρωση της Κοσμητόρισσας για όλα τα σχετικά θέματα. Συνεργασία με το Συμβούλιο Εποπτών 
Κτιρίων. 
 

https://sintirisi.ad.auth.gr/

