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Αγαπητοί συνάδελφοι,  

Μετά λύπης μου σας ανακοινώνω την απώλεια του εκλεκτού και αγαπητού συναδέλφου και 

φίλου Καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και 

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» κ. Ίωνα Σαγιά

Ο Ίωνας Σαγιάς με την πολυετή προσφορά του, την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, το ήθος

την ευγένεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του

Μεταπτυχιακό τα μέγιστα. Η συνεργασία μαζί του ήταν ανεκτίμητη και σαν δάσκαλος 

αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τους φοιτητές του.

Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο και σίγουρα δυσαναπλήρωτο.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη

αμέριστη συμπαράσταση και τα 

Σήμερα Παρασκευή 17/07/2020 και ώρα 16.00 μμ θα τελεσθεί πολιτική κηδεία στο Κοιμητήριο 

της Κηφισιάς. 
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Μετά λύπης μου σας ανακοινώνω την απώλεια του εκλεκτού και αγαπητού συναδέλφου και 

της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και του Μεταπτυχιακού 

κ. Ίωνα Σαγιά. 

με την πολυετή προσφορά του, την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, το ήθος

και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, προσέφερε στη Σχολή και 

Η συνεργασία μαζί του ήταν ανεκτίμητη και σαν δάσκαλος 

αστείρευτη πηγή έμπνευσης για τους φοιτητές του. 

Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο και σίγουρα δυσαναπλήρωτο. 

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» και εγώ προσωπικά 

αμέριστη συμπαράσταση και τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του

Σήμερα Παρασκευή 17/07/2020 και ώρα 16.00 μμ θα τελεσθεί πολιτική κηδεία στο Κοιμητήριο 

 

            H Πρόεδρος της ΕΔΕ και 

του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π.«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

                   Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου
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Μετά λύπης μου σας ανακοινώνω την απώλεια του εκλεκτού και αγαπητού συναδέλφου και 

του Μεταπτυχιακού 

με την πολυετή προσφορά του, την άρτια επιστημονική του κατάρτιση, το ήθος, 

στη Σχολή και στο 

Η συνεργασία μαζί του ήταν ανεκτίμητη και σαν δάσκαλος ήταν 

και εγώ προσωπικά εκφράζουμε την 

οικογένειά του. 

Σήμερα Παρασκευή 17/07/2020 και ώρα 16.00 μμ θα τελεσθεί πολιτική κηδεία στο Κοιμητήριο 

Πρόεδρος της ΕΔΕ και Διευθύντρια  

Ε.Μ.Π.«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 

 

Καθηγήτρια Ε. Δημοπούλου 


