0000727887

A∆A: 60Λ146ΨΖ2Ν-10Μ
ΕΚΠΑ 12/05/2021
Α. Π.: Εισερχ. 28953
Απάντηση στο έγγραφο: 25158

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Γραμματεία Συγκλήτου
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Πανεπιστημίου 30
Πληροφορίες: Καλλιόπη Κολόβη
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Αθήνα, 11-5-2021

ΠΡΟΣ: -Διεύθυνση Κληροδοτημάτων

ΘΕΜΑ 59ο: Απονομή βραβείων πανεπιστημιακών ετών 2015-2016 και 20162017 από τα έσοδα της Κληρονομίας Ιωάννου Καρμίρη.
ΣΧΕΤ:

Το 25158/22-4-2021 έγγραφο.

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου, της
συνεδρίας της 28ης-4-2021, που αφορά στο ανωτέρω θέμα, για να λάβετε γνώση
και παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.
Ο Πρύτανης
*
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της
Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά
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Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 28-4-2021
(27η συνεδρία -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2020-21)
Θέμα 59ο
Απονομή βραβείων πανεπιστημιακών ετών 2015-2016 και 2016-2017 από τα έσοδα
της Κληρονομίας Ιωάννου Καρμίρη.
Η Σύγκλητος λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων με αρ. πρωτ. 25158/22-4-2021
επί της οποίας αναγράφεται: «Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε
τα εξής: Ο αείμνηστος Ι. Καρμίρης με την από 23-12-1980 διαθήκη του κατέλιπε στο
Πανεπιστήμιο την κινητή και ακίνητη περιουσία του, «…υπό τον όρον όπως άπαντα τα
εισοδήματα αυτής θέτη τούτο εις την διάθεσιν της Θεολογικής Σχολής αυτού,
υποχρεουμένης όπως εκ των εισοδημάτων αυτής βραβεύει εκάστοτε, εις μνήμην του
υιού μου Νικολάου και υπό τον τίτλον «Βραβείον Ν. Καρμίρη» θεολογικάς διατριβάς επί
υφηγεσία ή διδακτορία, εγκριθείσας υπ΄αυτής μετά του βαθμού άριστα, καταβάλλουσα
τας δαπάνας της εκτυπώσεως αυτών, φερουσών εν τω εξωφύλλω την ένδειξιν
«Θεολογική Βιβλιοθήκη Ιωάννου και Νικολάου Καρμίρη, Αρ….»… ».
Η Σύγκλητος στη συνεδρίαση της 1-8-2019 [ΑΔΑ: Ψ69Ψ46ΨΖ2Ν-ΣΝΨ] ενέκρινε την
προκήρυξη βραβείων κατά τα πανεπιστημιακά έτη 2015-16 και 2016-17, ποσού
5.000,00€ έκαστο.
Για το πανεπιστημιακό έτος 2015-16 υποβλήθηκαν εμπροθέσμως τέσσερις (4)
υποψηφιότητες, από τους κ.κ.
- Ανδρεάδη Σεβαστιανό
- Μιχαήλ Αγκαφιτέι
- Παρασκευόπουλο Μιχαήλ
- Sleiman Salim
Για

το

πανεπιστημιακό

έτος

2016-17

υποβλήθηκαν

εμπροθέσμως

δύο

(2)

υποψηφιότητες, από τους κ.κ.
- Καπρούλια Απόστολο
- Χατζηιωάννου Αγγελική
Η Κοσμητεία της Θεολογικής Σχολής αφού έλαβε υπ’ όψη της την εισήγηση της
αρμόδιας, Τριμελούς Επιτροπής αποφάσισε ομόφωνα την απονομή του βραβείου ως
εξής: Για το πανεπιστημιακό έτος 2015-16
Στον κ. Μιχαήλ Αγκαφιτέι, για τη διδακτορική διατριβή με θέμα «Η Εκκλησιαστική
Αρχιτεκτονική στη Βλαχία και τη Μολδαβία κατά τους 14ο και 15ο αιώνες»
Για το πανεπιστημιακό έτος 2016-17
Στον κ. Καπρούλια Απόστολο, για τη διδακτορική διατριβή με θέμα «Διαστάσεις της
φιλοσοφικής ανθρωπολογίας στον Επικοινωνιολόγο Neil Postman και η σύγκρισή της με
την Ορθόδοξη Επικοινωνιακή Θεολογία»
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
Επίσης παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη εκτύπωσης των βραβευθέντων διατριβών
ποσού 3.000,00€ έκαστη, σύμφωνα με τους όρους και τη βούληση του διαθέτη.»

2. Το πρακτικό της 3μελούς επιτροπής για την απονομή του «Βραβείου Ν.
Καρμίρη» με αρ. πρωτ. 16807/22-3-2021,
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Αποδέχεται, μετά εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη κ. Δημ. Τούσουλη, στο
σύνολό του το ανωτέρω πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής και αποφασίζει την
απονομή των χρηματικών βραβείων 5.000,00€ έκαστο, από τα έσοδα της
κληρονομίας Ι. & Ευφρ. Καρμίρη, για τα πανεπιστημιακά έτη 2015-16 και 201617, ως εξής:
 Για το πανεπιστημιακό έτος 2015-16
Στον κ. Μιχαήλ Αγκαφιτέι (Mihai Agafitei), για τη διδακτορική διατριβή με θέμα
«Η Εκκλησιαστική Αρχιτεκτονική στη Βλαχία και τη Μολδαβία κατά τους 14ο και
15ο αιώνες»
 Για το πανεπιστημιακό έτος 2016-17
Στον κ. Καπρούλια Απόστολο, για τη διδακτορική διατριβή με θέμα «Διαστάσεις
της φιλοσοφικής ανθρωπολογίας στον Επικοινωνιολόγο Neil Postman και η
σύγκρισή της με την Ορθόδοξη Επικοινωνιακή Θεολογία».
Η Σύγκλητος τέλος, σύμφωνα με τους όρους και τη βούληση του διαθέτη,
εγκρίνει τη δαπάνη για την εκτύπωση των βραβευθέντων διατριβών η οποία
ορίζεται σε 3.000,00€ έκαστη διατριβή.
Αθήνα, 11-5-2021
O Πρύτανης
*
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της
Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά
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