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             Αθήνα, 13/07/2022   
             Αριθ. Πρωτ.: 33302 
 
 
 

Προς 
τη  Γραμματεία Συγκλήτου ΕΜΠ 
 
 
Θέμα: Κανονισμός Βραβείου Γεωργίου ΒΕΗ. 
 
Σας διαβιβάζουμε τον  Κανονισμός Βραβείου Γεωργίου ΒΕΗ, όπως εγκρίθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών 

Γεωπληροφορικής στις 16.06.2022 και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.  

                                             

   

 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΑΤΜ-ΜΓ 

  
 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

                                                                                                                ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ 



 
 

Κανονισμός Βραβείου Γεωργίου ΒΕΗ 

Θεσπίζεται βραβείο προς τιμή του Γεωργίου Βέη, ομότιμου Καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ.  

Το βραβείο είναι ετήσιο και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 €, που αποτελεί χορηγία της 

οικογένειας Γ. Βέη. Η οικονομική διαχείριση  της χορηγίας γίνεται από τον ΕΛΚΕ ΕΜΠ και σύμφωνα με 

τον Κανονισμό λειτουργίας του. 

Το βραβείο απονέμεται στον/στην αποφοιτήσαντα/σασα φοιτητή/τρια της ΣΑΤΜ-ΜΓ με τον 

μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών που 

προσφέρονται από τα Εργαστήρια Γεωδαισίας, Χαρτογραφίας, Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης, 

από όσους/όσες φοιτητές/τριες εκπόνησαν διπλωματική εργασία με επιβλέποντα μέλος ΔΕΠ του 

Εργαστηρίου Γεωδαισίας ή του Εργαστηρίου Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου που βαθμολογήθηκε με 

άριστα (10), κατά τη διάρκεια 1 ημερολογιακού έτους (περιόδων αποφοίτησης Μαρτίου, Ιουλίου και 

Οκτωβρίου). Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός διπλώματος. 

 

Το βραβείο προκηρύσσεται από την ΣΑΤΜ-ΜΓ και η προκήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Σχολής 

και του ΕΜΠ. Η απονομή του βραβείου και του χρηματικού επάθλου γίνεται στο πλαίσιο ειδικής 

τελετής κατά την απονομή των διπλωμάτων στους αποφοίτους της Σχολής ΑΤΜ-ΜΓ. 

Συστήνεται 5μελής Ειδική Επιτροπή, που έχει την ευθύνη τήρησης του παρόντος Κανονισμού και 

ανακηρύσσει τον/την βραβευόμενο/η κατ’ έτος. Η Επιτροπή απαρτίζεται από: 

1. τον Κοσμήτορα της ΣΑΤΜ-ΜΓ, ο οποίος προεδρεύει 

2. τον Διευθυντή του Τομέα Τοπογραφίας της ΣΑΤΜ-ΜΓ 

3. τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Γεωδαισίας 

4. τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου 

5. έναν Καθηγητή ή Ερευνητή της γνωστικής περιοχής Γεωδαισίας ή, σε περίπτωση ελλείψεως 

ενδιαφερομένων, της ευρύτερης γνωστικής περιοχής (περιλαμβανομένης της Χαρτογραφίας, 

Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης), ελληνικής καταγωγής που εργάζεται στο εξωτερικό, και 

επιλέγεται με απόφαση της ΓΣ της ΣΑΤΜ-ΜΓ, με τετραετή θητεία. 

Για τα έτη 2022 και 2023 η Επιτροπή είναι 7μελής και συμπληρώνεται από τους Ομότιμους Καθηγητές 

ΕΜΠ κ.κ. Διονύσιο Μπαλοδήμο και Χαρίλαο Μπιλλήρη. 

Το κείμενο του βραβείου είναι το κάτωθι: 



 
 

 

 

 

 


