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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 

 
 
Ο Κοσμήτορας καλωσόρισε στο Συμβούλιο της Σχολής τους νεοεκλεγέντες εκπροσώπους του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής διευκρινίζοντας ότι, στην 1η

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: 

 συνεδρία της Σχολής 
το Τμήμα εκπροσωπήθηκε άτυπα από τον κ. Τ. Κασπαρή και αναμένεται γνωμάτευση από τη Νομική Σύμβουλο του 
Πανεπιστημίου κατά πόσο εγείρεται νομικό πρόβλημα ή όχι σε περίπτωση που τη θέση ενός Καθηγητή ή Αναπληρωτή 
Καθηγητή στο Συμβούλιο της Σχολής την αναπληρώσει άλλο μέλος ΔΕΠ διαφορετικής βαθμίδας. 
 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜ./ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

1. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης: 
Εγκρίθηκε η ημερήσια διάταξη της 2ης

 
 Συνεδρίας του Συμβούλιου της Σχολής 

Μηχανικής και Τεχνολογίας. 
 

 

2. Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίας ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2012  
(Παράρτημα 1): 
Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της 1ης

Κοινοποίηση 
Πρακτικών στην 
Σύγκλητο  Συνεδρίας ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2012. 

Επόμενη 
συνεδρία της 
Συγκλήτου 
 

3. Απορρέοντα:  
Έγινε ενημέρωση από τον Κοσμήτορα αναφορικά με τις αποφάσεις που αφορούν τους 
στόχους της Σχολής οι οποίες ήδη τροχοδρομούνται. 
Αναφορικά με την απόφαση στο θέμα 5.1: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, 
προωθήθηκε ήδη προς συζήτηση στην Σύγκλητο από τον κ. Σ. Χούλη. 

  

4. Ενημέρωση για τις Συγκλητικές Επιτροπές (Παράρτημα 2): 
Έγινε ενημέρωση από τον Κοσμήτορα για την διαδικασία που ακολουθήθηκε στη 
Σύγκλητο αναφορικά με την σύσταση των Συγκλητικών Επιτροπών και επεσήμανε ότι, 
τα Μέλη ΔΕΠ που εκπροσωπούν τη Σχολή θα πρέπει να είναι σε συνεννόηση με τον 
Κοσμήτορα και το Συμβούλιο της Σχολής και οι θέσεις που υιοθετούν σε θέματα που 
συζητούνται στις Συγκλητικές Επιτροπές, να μην απορρέουν από τις προσωπικές τους 
απόψεις αλλά από τις αποφάσεις της Σχολής. 

  

5. Ενημέρωση για εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου στο Τμήμα ηλεκτρολόγων 
μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής 
(παράρτημα 3): 
Κατατέθηκε από τον Κοσμήτορα το παράρτημα 3 για ενημέρωση των μελών του 
Συμβουλίου της Σχολής για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής. 

  

6. Ετοιμασία απαιτήσεων για Ειδικούς Επιστήμονες για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 
2012 – 2013 (Παράρτημα 4): 
Σε συνέχεια της απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου 01/ΠΣ/3.2 ημερομηνίας 
11/01/2012, απεφασίσθη όπως ετοιμαστεί σχετικό Σημείωμα με τις απαιτήσεις Ειδικών 
Επιστημόνων που θα χρειαστεί να προσληφθούν για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2012 - 
2013 στα Τμήματα της Σχολής και να επισημανθούν τυχόν εκκρεμότητες εκλεκτορικών 
τα οποία θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ειδικών επιστημόνων 
που θα απαιτηθούν. 

Κατάθεση 
Σημειώματος για 
τις ανάγκες σε 
Ειδικούς 
Επιστήμονες για 
το Φθινοπωρινό 
Εξάμηνο 2012 – 
2013 από τους 

Επόμενη 
Συνεδρία 
Συμβουλίου 
Σχολής 
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜ./ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 Προέδρους των 
Τμημάτων 

7. Καταγραφή Ερευνητικού Προσωπικού (Διδακτορικοί / Post-Doc) Εισηγητής 
Κοσμήτορας: 
Έγινε ενημέρωση από τον Κοσμήτορα ότι, σε συνέχεια απόφασης της Συγκλήτου στην 
1η

- H Ημερομηνία ένταξης τους στο πρόγραμμα 

 της Συνεδρία (1/ΣΥΓ/5.3) ανεστάλη το θέμα της προκήρυξης διδακτορικών θέσεων. 
Απεφασίσθη όπως γίνει καταγραφή από τους Προέδρους των Τμημάτων των 
Διδακτορικών Φοιτητών και Μεταπτυχιακών Συνεργατών και να κατατεθούν τα 
στοιχεία στην επόμενη Συνεδρία του Συμβουλίου της Σχολής.  Η καταγραφή των 
στοιχείων θα γίνει σε κοινό για όλα τα Τμήματα έντυπο/πρότυπο το οποίο θα 
συμπληρωθεί ανάλογα με τα δεδομένα σε κάθε Τμήμα.  Το πρότυπο θα κοινοποιηθεί 
άμεσα από τον Κοσμήτορα στους Προέδρους των Τμημάτων. 
Στο πρότυπο για τους Διδακτορικούς θα αναγράφεται: 

- Το καθεστώς τους (πλήρης ή μερική φοίτηση)  
- Αντιμισθία 
- Στο στάδιο στο οποίο ευρίσκονται 
- Επιβλέπων Καθηγητής 
- Μέλη Τριμελούς Επιτροπής 
- Μέλη Πενταμελούς Επιτροπής (εάν υπάρχει) 

Στο πρότυπο για τους Μεταπτυχιακούς Συνεργάτες να αναγράφονται: 
- Ημερομηνία έναρξης 
- Ημερομηνία λήξης 
- Αντιμισθία 
- Πρόγραμμα από το οποίο χρηματοδοτούνται 
- Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Κατάθεση 
στοιχείων  
από τους 
Προέδρους των 
Τμημάτων σε 
κοινό πρότυπο, το 
οποίο θα 
κοινοποιηθεί 
άμεσα από τον 
Κοσμήτορα στους 
Προέδρους των 
Τμημάτων 

Επόμενη 
Συνεδρία 
Συμβουλίου 
Σχολής 

8. Ετοιμασία των αναγκών για εργαστηριακό εξοπλισμό.  Εισηγητής 
Κοσμήτορας:  
Ο Κοσμήτορας επεσήμανε ότι, θα πρέπει έγκαιρα να εντοπιστούν οι ανάγκες των 
Τμημάτων σε εργαστηριακό εξοπλισμό και να γίνει η αναγκαία προεργασία ούτως 
ώστε, οι αγορές να γίνουν άμεσα, μετά την γνωστοποίηση του προϋπολογισμού. 
Απεφασίσθη όπως το θέμα της ασφάλειας του εξοπλισμού των εργαστηρίων από 
ανεξέλεγκτη χρήση καθώς και του σχετικού κονδυλίου για κάλυψη των αναγκών, τεθεί 
από τον Κοσμήτορα στην Σύγκλητο. 
Απεφασίσθη όπως τεθεί το θέμα από τον Α. Ανδρέου προς συζήτηση στην επόμενη 
Συνεδρία της Σχολής για να αποφασισθεί το τι δέον γενέσθαι. 

Το θέμα της 
ασφάλειας των 
εργαστηρίων να 
τεθεί στην 
Σύγκλητο από τον 
Κοσμήτορα 
 
Το θέμα του 
προϋπολογισμού 
για αγορά 
εργαστηριακού 
εξοπλισμού να 
τεθεί προς 
συζήτηση στην 
επόμενη Συνεδρία 
της Σχολής. 

 

Επόμενη 
συνεδρία της 
Συγκλήτου 
 
 
 
 
Επόμενη 
Συνεδρία 
Συμβουλίου 
Σχολής 

9. Ισχύοντες Νόμοι, Κανονισμοί και Κανόνες για το Πανεπιστήμιο (Παραρτήματα 
5 και 6): 
Κοσμήτορας έκανε αναφορά στα αντίστοιχα παραρτήματα 5 & 6 ως ακολούθως: 
Στους ισχύοντες Νόμους, Κανονισμούς και Κανόνες του Πανεπιστημίου  
Στον Περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Νόμο και Κανονισμών βάσει των άρθρων 38 
και 40. 
Στον Αριθμό 158(1) του 1999 Νόμο που κωδικοποιεί τις γενικές αρχές του Διοικητικού 
Δικαίου που πρέπει να διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης. 
Επεσήμανε ότι, για οτιδήποτε δεν περιέχεται στους Νόμους, Κανονισμούς και Κανόνες 
του Πανεπιστημίου ισχύει ο Νόμος που κωδικοποιεί τις γενικές αρχές του Διοικητικού 
Δικαίου διότι αυτός ο Νόμος υπερισχύει των Νόμων, Κανονισμών και Κανόνων του 
Πανεπιστημίου. Ειδικότερα σημείωσε τα πιο κάτω άρθρα του Νόμου: 

Να τηρούνται 
τόσο σε επίπεδο 
Τμημάτων όσο 
και της Σχολής οι 
διαδικασίες 
σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Νόμο, 
τους Κανόνες και 
Κανονισμούς του 
Πανεπιστημίου 
καθώς και τις 
Γενικές Αρχές του 

Άμεσα 
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜ./ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Σύνθεση και συνεδρίες συλλογικού οργάνου (21) 
Αλλαγή της σύνθεσης (22) 
Απαρτία (23) 
Τήρηση Πρακτικών (24) 
Λήψη αποφάσεων (25) 
Επαρκής αιτιολογία (28) 
Περιεχόμενο της αρχής της ισότητας στην παρανομία (39) 
Ανάκληση διοικητικών πράξεων (54) 
Με βάση τα πιο πάνω θα πρέπει: 
α) να υπάρχει φυσική παρουσία στις συνεδρίες (δεν μπορεί να γίνονται ηλεκτρονικές 
ψηφοφορίες) και να υπάρχει απαρτία. 
β) να τηρούνται πρακτικά και να είναι παρόντα μόνο μέλη του σώματος ή όπως 
ορίζεται στο Νόμο και τους Κανονισμούς. 

Διοικητικού 
Δικαίου 

10. Πρακτικά Συνεδριάσεων Τμημάτων : 
Απεφασίσθη όπως: 
α) Η απόφαση για ανάρτηση των πρακτικών των Τμημάτων στο διαδίκτυο στα 

πλαίσια της διαφάνειας να αφεθεί στην δικαιοδοσία του κάθε Τμήματος  
β) Τα πρακτικά των Τμημάτων να κοινοποιούνται στον Κοσμήτορα όχι για έγκριση 

αλλά για ενημέρωση. 

α) Κοινοποίηση 
των πρακτικών 
των 
Συνεδριάσεων 
των Τμημάτων 
στoν Κοσμήτορα 
β) Λήψη 
απόφασης από τα 
Τμήματα 
αναφορικά με την 
ανάρτηση των 
πρακτικών τους 
στο διαδίκτυο  

Άμεσα 

11. Ορισμοί Επιτροπών: 
Σε συνέχεια σχετικών εισηγήσεων που κατατέθηκαν απεφασίσθη όπως: 
α) Για την μελέτη των θεμάτων Προπτυχιακού Επιπέδου συμπεριλαμβανομένου του 

θέματος των Μεταγραφών/ Δεύτερο Πτυχίο να συσταθεί ad-hoc Επιτροπή 
Προπτυχιακών Σπουδών η οποία να έχει την εξής σύνθεση: 

 Πρόεδρος: κ. Τ. Κασπαρής 
 Μέλη: Πρόεδροι των αντίστοιχων Επιτροπών των Τμημάτων και ο εκπρόσωπος 

της Σχολής στην αντίστοιχη Συγκλητική Επιτροπή 
β) Για την μελέτη των θεμάτων Μεταπτυχιακού Επιπέδου συμπεριλαμβανομένου του 

θέματος των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Διδακτορικού Επιπέδου, να 
συσταθεί ad-hoc Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών η οποία να έχει την εξής 
σύνθεση:  

Πρόεδρος: κ. Σ. Χούλης 
Μέλη: Πρόεδροι των αντίστοιχων Επιτροπών των Τμημάτων και εκπρόσωπος της 

Σχολής στην Αντίστοιχη Συγκλητική Επιτροπή 
Αναφορικά με τους όρους εντολής των πιο πάνω Επιτροπών κατατίθενται 
επιγραμματικά από τον Κοσμήτορα ως ακολούθως: 
Για τα προπτυχιακά να εξεταστούν: 

• Διαφοροποιήσεις προγραμμάτων 
• Πιθανές κοινές προσφορές μαθημάτων (μαθηματικά, φυσική, εξειδικευμένα 

μαθήματα όπως αντοχή των υλικών κλπ) 
• ECTS, ακριβής ορισμός 
• Ώρες διδασκαλίας, εργαστηρίων και φροντιστηρίων (να αντιστοιχούν με τα 

ECTS) για σκοπούς προγράμματος 
• Φορτίο φοιτητών (επιτρεπόμενο, συνθήκες, έγκριση από Τμήμα/Σχολή) 
• Θέματα που προκύπτουν από τη συνάντηση με το ΔΟΑΤΑΠ 

Για τα Δεύτερα Πτυχία/Μετεγγραφές να εξεταστούν: 
• Πίστωση ECTS (κανονισμοί για πιστώσεις μαθημάτων για δεύτερα 

Να κοινοποιηθούν 
επιγραμματικά 
από τον 
Κοσμήτορα οι 
όροι εντολής ως 
έχουν κατατεθεί 
στην Συνεδρία για 
περαιτέρω 
επεξεργασία από 
τις αντίστοιχες 
Επιτροπές και να 
τεθούν από τις 
Επιτροπές 
χρονοδιαγράμματ
α των ενεργειών 
τους. 

 

Άμεσα 
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜ./ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

πτυχία/μετεγγραφές) 
Για τα μεταπτυχιακά να εξεταστούν: 

• Μεταπτυχιακά μαθήματα (ECTS ανά μάθημα, αριθμός μαθημάτων, ECTS για 
έρευνα, διπλωματική /διατριβή/μελέτη κλπ) 

• Δυνατότητες διατμηματικών μάστερ 
• Μάστερ σε ενεργειακά θέματα 
• Κανόνες για Διδακτορικά με βάση σημείωμα Πρυτάνεως (επιτροπές, 

διαδικασία αξιολόγησης, έγκριση, στάδια διδακτορικού, κριτήρια εισαγωγής 
κλπ) 

Απεφασίσθη όπως κοινοποιηθούν επιγραμματικά από τον Κοσμήτορα οι όροι εντολής 
ως έχουν κατατεθεί στην Συνεδρία για περαιτέρω επεξεργασία από τις αντίστοιχες 
Επιτροπές. 
Αφού παραλάβουν τους όρους εντολής οι Ειδικές Επιτροπές, να θέσουν 
χρονοδιαγράμματα των ενεργειών τους. 
12. Ιστοσελίδα Σχολής: 
Εν όψει της επεξεργασίας της νέα μορφής της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου 
απεφασίσθη όπως: 
α) Το θέμα τεθεί εκ νέου προς συζήτηση στο Συμβούλιο της Σχολής. 
β) Τα πρακτικά της Σχολής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής αφού τύχουν της 

δέουσας επεξεργασίας. 

Να τεθεί εκ νέου 
το θέμα στο 
Συμβούλιο της 
Σχολής αφού 
προηγηθεί 
συζήτηση στην 
αρμόδια 
Συγκλητική 
Επιτροπή 

Μετά την 
συζήτηση του 
θέματος στην 
αρμόδια 
Συγκλητική 
Επιτροπή 

13. Κατάθεση Τελικού Προγράμματος Μάστερ ΜΕΜSE (Παράρτημα 7): 
Το θέμα προωθήθηκε ήδη προς συζήτηση στην Σύγκλητο από τον κ. Σ. Χούλη. 

  

14. Διάφορα: 
α) Χρήση Μαγνητοφώνου κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Συμβουλίου 

της Σχολής: 
Αναφορικά με την χρήση μαγνητοφώνου κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του 
Συμβουλίου της Σχολής, εκφράσθηκαν απόψεις υπέρ της χρήσης μαγνητοφώνου τόσο 
στα Τμήματα όσο και στις Σχολές σύμφωνα και με τη διαδικασία που ακολουθείται 
στην Σύγκλητο επί του συγκεκριμένου θέματος.  Διευκρινίστηκε από τον Κοσμήτορα 
ότι, το Συμβούλιο της Σχολής χειρίζεται τα ίδια θέματα που χειρίζεται και η Σύγκλητος 
σε επίπεδο Πανεπιστημίου.  Ο Κοσμήτορας χειρίζεται θέματα προϋπολογισμού, 
προσωπικού και Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων. 

  

β) Αποσαφήνιση των θεμάτων που δικαιούνται συμμετοχή οι εκπρόσωποι των 
Φοιτητών στις Συνεδρίες της Σχολής και των Τμημάτων: 
Απεφασίσθη όπως τεθεί το θέμα από τον Κοσμήτορα της Σχολής στα αρμόδια σώματα 
του Πανεπιστημίου, με στόχο να αποσαφηνιστούν περαιτέρω τα θέματα που 
δικαιούνται συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων οι εκπρόσωποι των Φοιτητών στις 
Συνεδρίες της Σχολής και των Τμημάτων. 

Να τεθεί το θέμα 
στα αρμόδια 
όργανα του 
Πανεπιστημίου 
από τον 
Κοσμήτορα της 
Σχολής για 
περαιτέρω 
αποσαφήνιση 

 

Άμεσα 

γ) Προκήρυξη θέσεων για Μεταγραφές και Δεύτερα Πτυχία: 
Με βάση τα υφιστάμενα κριτήρια και των τεχνικών δυσκολιών,  αποφασίστηκε όπως 
όλα τα Τμήματα της Σχολής να μην προβούν στην προσφορά θέσεων για Μετεγγραφές 
και Δεύτερα Πτυχία κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος. 

Ενημέρωση του 
Προϊσταμένου της 
ΥΣΦΜ από τους 
Προέδρους των 
Τμημάτων. 

Άμεσα 

δ) Διαδικασίες για παροχή υπηρεσιών προς τη Βιομηχανία:  
Αποφασίστηκε όπως τεθεί το θέμα στη Σύγκλητο για λήψη απόφασης καθ’ ότι, η 
παρούσα διαδικασία για την έγκριση παροχής υπηρεσιών προς τη βιομηχανία 
φαίνεται να είναι χρονοβόρα και θα πρέπει να διαφοροποιηθεί. 

Ο Κοσμήτορας να 
προωθήσει το 
θέμα στη 
Σύγκλητο. 

Άμεσα 



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ -  Πρακτικά 2ης Συνεδρίας του Συμβουλίου της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας 
   

2η  2012 Συνεδρία Συμβουλίου ΣΜΗΤΕ     
22 Φεβρουαρίου 2012                                                                       ΚΧ/ΚΚ/ΠΣ 5/5 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜ./ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ε) Καθορισμός ημερομηνίας συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Σχολής: 
Σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης αναφορικά με την σύγκληση των Συνεδριάσεων 
του Συμβουλίου της Σχολής (2 βδομάδες πριν τις Συνεδρίες της Συγκλήτου) και αφού 
μελετηθούν οι 3 πιο κάτω επιλογές και δοθεί απάντηση από τα απόντα κατά την 
παρούσα Συνεδρία Μέλη να καθοριστεί η ημέρα και η ώρα σύγκλησης των 
Συνεδριάσεων ανάλογα και με την διαθεσιμότητα των Μελών ως εξής: 
1η επιλογή 
Τετάρτη 9 – 11 πμ 
2η επιλογή 
Πέμπτη1 - 4 μμ 
3η επιλογή  
Παρασκευή πρωί ή απόγευμα 
Σε περίπτωση που οριστικοποιηθεί η 1η

Ημερομηνία σύγκλησης Συνεδρίας Σχολής 

 Επιλογή, οι συνεδρίες του Συμβουλίου της 
Σχολής προκαθορίζονται ως εξής: 

Ημερομηνία υποβολής θεμάτων 
22/2 15/2 
21/3 14/3  
18/4 11/4 Μεγάλη Τετάρτη * 
23/5 16/5 
20/6 13/6 
22/8 15/8 Δεκαπενταύγουστος * 
19/9 12/9 
24/10 17/10 
21/11 14/11 

 
 

Καθορισμός 
ημερομηνίας 
σύγκλησης 
Συνεδριάσεων 
Σχολής ανάλογα 
και με την 
διαθεσιμότητα 
των απόντων 
Μελών 

Άμεσα 

στ) Ηλεκτρονική καταχώρηση της Ημερήσιας Διάταξης και των Παραρτημάτων 
των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της Σχολής: 
Απεφασίσθη όπως η Ημερήσια Διάταξη των Συνεδριάσεων της Σχολής καθώς και τα 
Παραρτήματα, καταχωρούνται ηλεκτρονικά όπως γίνεται και με τη Σύγκλητο για 
αποφυγή εκτύπωσης όλων των κειμένων με στόχο την εξοικονόμηση οικονομικών 
πόρων.  

  

 
Τα πρακτικά της 2ης Συνεδρίας εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο της Σχολής Μηχανικής και 
Τεχνολογίας κατά την 3η Συνεδρία του που έγινε στις 21 Μαρτίου 2012 
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