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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Γραμματεία Συγκλήτου
Ταχ. Δ/νση:
Πανεπιστημίου 30
Πληροφορίες: Καλλιόπη Κολόβη
Τηλέφωνο:
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Αθήνα, 11-5-2021

ΠΡΟΣ: -Διεύθυνση Κληροδοτημάτων

ΘΕΜΑ 58ο: Απονομή βραβείων από τα έσοδα της κληρονομίας Λ. Σγούτα-Θ.
Πετούση. Αμοιβή Επιτροπών Αξιολόγησης των Εργασιών.
ΣΧΕΤ:

Το 25015/21-4-2021 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 58ο
Απονομή βραβείων από τα έσοδα της κληρονομίας Λ. Σγούτα-Θ. Πετούση. Αμοιβή
Επιτροπών Αξιολόγησης των Εργασιών.
Η Σύγκλητος λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων με αρ. πρωτ. 25015/21-4-2021
επί της οποίας αναγράφεται: «Σε εκτέλεση της απόφασης της Συγκλήτου
[συνεδρίαση

της

21ης-12-2016

με

ΑΔΑ:

7ΑΙΙ46ΨΖ2Ν-376]

προκηρύχθηκε

διαγωνισμός για τη βράβευση, από τα έσοδα της Κληρονομίας Λ. Σγούτα-Θ. Πετούση
(Κληρ/μία Λ. Σγούτα) επιστημονικών εργασιών ως εξής:
Α) Μονογραφία ή διδακτορική διατριβή «περί θεσμού τινος του Βυζαντινού Δικαίου»,
με ποσό βραβείου 20.000,00€. Υποβλήθηκαν εμπροθέσμως πέντε (5) υποψηφιότητες,
από τους κ.κ.-Κατσαρά Χαράλαμπο, -Κόλλια Βασίλειο-Αλέξανδρο,-Λιαρμακόπουλο
Αλέξανδρο -

Ντάνο Αθανάσιο, -Τάνταλο Μάριο

Β) Δύο διδακτορικών διατριβών στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας του Δικαίου
(Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Βυζαντινό Δίκαιο), με ποσό βραβείου
15.000,00€ ανά διατριβή. Υποβλήθηκαν εμπροθέσμως τρεις (3) υποψηφιότητες, από
τους κ.κ. -Κόλλια Βασίλειο – Αλέξανδρο, -Λιαρμακόπουλο Αλέξανδρο, -Τάνταλο Μάριο
Οι αρμόδιες, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της Συγκλήτου, επιτροπές
αξιολόγησης των επιστημονικών εργασιών που υποβλήθηκαν, με το πρακτικό τους
εισηγούνται την απονομή των βραβείων ως εξής:
Α) Το βραβείο για τη Μονογραφία ή διδακτορική διατριβή «περί θεσμού τινος του
Βυζαντινού Δικαίου», ποσού 20.000,00€ να απονεμηθεί στον κ. Κόλλια Βασίλειο Αλέξανδρο για τη διατριβή «Τα χρυσόβουλλα στο βυζαντινό δίκαιο. Από την εμφάνισή
τους μέχρι το 1204».
Β) Τα βραβεία για τις δύο διδακτορικές διατριβές στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας
του Δικαίου (Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Βυζαντινό Δίκαιο, ποσού
βραβείου 15.000,00€ ανά διατριβή, να απονεμηθούν στους κ.κ.
- Λιαρμακόπουλο Αλέξανδρο για τη διατριβή «Ζωϊκό βασίλειο και δίκαιο από τη Ρώμη
στο Βυζάντιο»
- Τάνταλο Μάριο για τη διατριβή «Η νομή και η προστασία της από το ύστερο ρωμαϊκό
στο βυζαντινό δίκαιο»
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.
Επίσης παρακαλούμε να εγκρίνεται την αμοιβή των δύο επιτροπών αξιολόγησης των
εργασιών που αποτελούνται από τους:
- κ. Ελευθερία Παπαγιάννη, καθηγήτρια Νομικής Σχολής
- κ. Ανδρέα Χέλμη, επικ. καθηγητή Νομικής Σχολής
- κ. Αθηνά Δημοπούλου, αναπλ. Καθηγήτρια
Η αμοιβή έκαστης επιτροπής ορίστηκε, με την απόφασή σας, στο ποσό των 3.000,00€.»

2. Το από 29-3-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης για βράβευση
εργασιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Λ. Σγούτα-Θ. Πετούση (κληρονομία
Λ. Σγούτα)
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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 από τα έσοδα της κληρονομίας Λ. Σγούτα-Θ.
Πετούση, ως εξής:
Το βραβείο [για τη Μονογραφία ή διδακτορική διατριβή «περί θεσμού τινος του
Βυζαντινού Δικαίου»], ποσού 20.000,00€ απονέμεται στον κ. Κόλλια ΒασίλειοΑλέξανδρο για τη διδακτορική του διατριβή «Τα χρυσόβουλλα στο βυζαντινό
δίκαιο. Από την εμφάνισή τους μέχρι το 1204».
Τα βραβεία [για τις δύο διδακτορικές διατριβές στο γνωστικό αντικείμενο της
Ιστορίας του Δικαίου «Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο, Ρωμαϊκό Δίκαιο, Βυζαντινό
Δίκαιο»], ποσού 15.000,00€ ανά διδακτορική διατριβή, απονέμονται στους κ.κ.
- Αλέξανδρο Λιαρμακόπουλο για τη διδακτορική διατριβή «Ζωϊκό βασίλειο και
δίκαιο από τη Ρώμη στο Βυζάντιο»
- Μάριο Τάνταλο για τη διδακτορική διατριβή «Η νομή και η προστασία της από το
ύστερο ρωμαϊκό στο βυζαντινό δίκαιο».
Τέλος η Σύγκλητος εγκρίνει την αποζημίωση των επιτροπών κρίσης των ανωτέρω
εργασιών, η οποία με την από 21-12-2016 με ΑΔΑ: 7ΑΙΙ46ΨΖ2Ν-376 απόφασή
της έχει οριστεί στο ποσό των 3.000,00€ για έκαστη επιτροπή.
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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