
ΤΑΞΗ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

(Προκήρυξη Βραβείων έτους 2020) 

 

1. Βραβείο Αργυρίου και Πολυξένης Αγγελετοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 

3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, 

δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «O θεσμός της «τριμοιρίας» στο 

Μεταβυζαντινό Δίκαιο». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή 

αντίγραφα έως 30 Απριλίου 2021. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 

2021.  

2. Βραβείο Τράπεζας Alpha Bank, με χρηματικό έπαθλο 5.000, για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης 

με θέμα: «Η δημοσιονομική και η τραπεζική κρίση στη ζώνη του ευρώ». 

Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 

Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020. 

3. Βραβείο Ενιαίου Κληροδοτήματος - Κληροδοτήματος Δημητρίου 

Δρόσου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για την εκπόνηση πρωτότυπης 

επιστημονικής μελέτης, επί θέματος αναφερομένου στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 

ή στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε 

δακτυλογραφημένα αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα 

με τους γενικούς όρους (αριθμ. 5) έως τις 30 Απριλίου 2020. Η απονομή του 

βραβείου τον Δεκέμβριο του 2020.  

4. Βραβείο Ιπποκράτους Καραβία, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης με θέμα: «H επικαρπία 

Δικαιώματος». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα 

έως τις 30 Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020. 

5. Βραβείο Νικολάου Καρόλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για άριστο 

αυτοτελές σύγγραμμα αναφερόμενο σε πρωτότυπη έρευνα ή συνθετική εργασία 

με θέμα: «Αυτοκρατορικές Πράξεις («Χρυσόβουλλα») για την απονομή της 

δικαιοσύνης κατά την βυζαντινή περίοδο». Προθεσμία υποβολής μελετών σε 

πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2020. Το βραβείο θα 

απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  

6. Βραβείο Νικολάου Καρόλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονεμόμενο 

σε πρόσωπο ή σε συντεταγμένη ομάδα για πράξη ή δράση κοινωνικής αρετής 

και ευποιίας που προήγαγε την κοινωνική πρόνοια στον Ελλαδικό χώρο. Το 

βραβείο θα απονεμηθεί οίκοθεν, χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, 

τον Δεκέμβριο του 2020.  

7. Βραβείο Μιχαήλ Ν. Κοκολογιάννη στη μνήμη της αδελφής του Έρσης, με 

χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί σε Έλληνα επιστήμονα 



για την βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης ή 

αδημοσίευτης με θέμα: «Συγκριτική εξέταση και κριτική αξιολόγηση της 

διδασκαλίας της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα έως τις 

30 Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  

8. Άθλον Αδαμάντιου Κοραή με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης εντός της 

τελευταίας τριετίας, με θέμα «Ο Αδαμάντιος Κοραής και η θρησκευτική 

ελευθερία». Προθεσμία υποβολής έργων σε πέντε αντίτυπα, σύμφωνα με τους 

γενικούς όρους, έως τις 30 Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον 

Δεκέμβριο του 2020. 

9. Δύο βραβεία Κωνσταντίνου Κριεζή με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ 

έκαστο, για τη βράβευση εν ενεργεία εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και 

τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους, όσον αφορά τη 

μόρφωση και την διαπαιδαγώγηση της νεολαίας. Οι αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από βεβαίωση του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή σχετικά με 

τον προτεινόμενο. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Απριλίου 2020. Τα 

βραβεία θα απονεμηθούν τον Δεκέμβριο του 2020. 

10. Λυκούργειο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ από τα έσοδα της 

δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για τη βράβευση πρωτοτύπου αδημοσίευτης                                                                                                                                                                                                                                                                                  

επιστημονικής εργασίας Έλληνος επιστήμονος του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού, αναφερόμενης σε τομείς της Γενικής Πολιτειολογίας. Προθεσμία 

υποβολής μελετών, σε πέντε αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, 

σύμφωνα με τους γενικούς όρους (αριθμ. 5), έως τις 30 Απριλίου 2020. Το 

βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη 

ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία 

έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, 

με θεματική συγγένεια.  

11. Λυκούργειο Βραβείο με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα της 

δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για την καλύτερη ανέκδοτη επιστημονική 

εργασία Έλληνα επιστήμονα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στον τομέα της 

Φιλοσοφίας. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε δακτυλογραφημένα 

αντίγραφα, ανώνυμα με κάποιο ρητό ως ένδειξη, σύμφωνα με τους γενικούς 

όρους (αριθμ. 5), έως τις 30 Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον 

Δεκέμβριο του 2020. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη ή κανένα από τα 

υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία έχει το δικαίωμα 

να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, με θεματική 

συγγένεια 



12. Βραβείο Ευθυμίας-Μιμίκας Μιχαηλίδου-Νουάρου εις μνήμην του 

συζύγου της ακαδημαϊκού Γεωργίου Μιχαηλίδη-Νουάρου, με χρηματικό έπαθλο 

3.000 ευρώ, για τη βράβευση πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής- 

νομικής μελέτης με θέμα «Η ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη 

αναπαραγωγή κατά το ελληνικό δίκαιο με συγκριτικές παρατηρήσεις», 

ενδεικτικής εκτάσεως 30-60 περίπου σελίδων Α4. Προθεσμία υποβολής 

μελετών, σε πέντε δακτυλογραφημένα αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2020. Το 

βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020. Αν η προκήρυξη αποβεί άγονη 

ή κανένα από τα υποβληθέντα έργα δεν κριθεί άξιο για βράβευση, η Ακαδημία 

έχει το δικαίωμα να απονείμει το βραβείο οίκοθεν σε άλλο έργο, δημοσιευμένο, 

με θεματική συγγένεια. 

13. Βραβείο Φιλοσοφίας Ευαγγέλου και Μισιέλ Μουτσοπούλου  με 

χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο ανά διετία, για βράβευση 

πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής εργασίας στον κλάδο της 

Φιλοσοφίας. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίγραφα έως τις 30 

Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  

14. Βραβείο Σάκη Σπήλιου Μπιρμπίλη, δικηγόρου εκ Πύργου Ηλείας με 

χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε πρόσωπο ή πρόσωπα 

καταγόμενα από τον νομό Ηλείας, ή αν αυτό δεν είναι εφικτό, από οποιοδήποτε 

άλλη περιοχή της Ελλάδας, διακριθέντα για το υψηλό τους ήθος ή για εξαίρετη 

πράξη. Το βραβείο θα απονεμηθεί οίκοθεν τον Δεκέμβριο του 2020,  χωρίς την 

υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, μετά γνώμη του Σεβασμιωτάτου  

Μητροπολίτη Ηλείας. 

15. Βραβείο Αικατερίνης Π. Οικονόμου σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης 

του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ απονεμόμενο σε 

γυναίκα ή γυναικεία οργάνωση-σωματείο για εξαίρετη πράξη ή δράση 

κοινωνικής ευποιίας και φιλανθρωπίας. Το βραβείο θα  απονεμηθεί οίκοθεν, 

χωρίς την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας, τον Δεκέμβριο του 2020.  

16. Βραβείο Παναγιώτου Π. Οικονόμου σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης 

του Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ για την βράβευση 

πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης με θέμα: «Η 

Ελληνική Φιλοσοφία (2ος π.Χ. έως 6ος μ.Χ. αι.)». Προθεσμία υποβολής μελετών 

σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2020.  Το βραβείο θα 

απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  

 

17. Βραβείο  Άγιδος Ταμπακοπούλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής μελέτης, με θέμα «Η 

δικαιολογία και η ιστορική καταγωγή της αρχής του «κλειστού αριθμού» των 

εμπράγματων δικαιωμάτων»  ενδεικτικής εκτάσεως 30- 60 περίπου σελίδων Α4.  

Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2020. 

Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  



18. Βραβείο  Άγιδος Ταμπακοπούλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης 

με θέμα: «Η Διοίκηση του Ιδρύματος (εκτός των κοινωφελών)», ενδεικτικής 

εκτάσεως 30-60 περίπου σελίδων Α4. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε 

αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2020.  Το βραβείο θα απονεμηθεί 

τον Δεκέμβριο του 2020. 

19. Βραβείο  Άγιδος Ταμπακοπούλου με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής μελέτης, με «Η επίδραση 

του Αστικού Δικαίου στο Φορολογικό Δίκαιο», ενδεικτικής εκτάσεως 30- 60 

περίπου σελίδων Α4.  Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίγραφα έως 

τις 30 Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  

 20. Βραβείο Τράπεζας της Ελλάδος  με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης 

με θέμα: «Προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων στην Ελλάδα». 

Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 

Απριλίου 2020.  Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  

21. Βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ 

για τη βράβευση πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής μελέτης με θέμα: 

«To Δικονομικό μέσο της «εκκλήτου» του βυζαντινού και μεταβυζαντινού 

δικαίου», ενδεικτικής εκτάσεως 30-60 περίπου σελίδων Α4. Προθεσμία 

υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 Απριλίου 2020. Το βραβείο θα 

απονεμηθεί το Δεκέμβριο του 2020.  

22.Βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ 

για τη βράβευση πρωτότυπης αδημοσίευτης επιστημονικής μελέτης με θέμα: «Η 

εκχώρηση απαιτήσεως εκ του Νόμου» ενδεικτικής εκτάσεως 30- 60 περίπου 

σελίδων Α4. Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 

Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί το Δεκέμβριο του 2020.  

 23.Βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη  με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ 

για τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης (μονογραφίας) 

δημοσιευμένης κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, επί θέματος 

αναφερομένου στο Δημόσιο Δίκαιο (περιλαμβανομένου και του Δημόσιου 

Διεθνούς). Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα, έως τις 30 

Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί το Δεκέμβριο του 2020. 

24. Βραβείο Κωνσταντίνου Φουρκιώτη με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για 

τη βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή 

αδημοσίευτης με θέμα: «Το δίκαιο της νόμιμης μοίρας σε συγκριτική εξέταση». 

Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 

Απριλίου 2020.  Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  

25. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης 



με θέμα: «Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και η σωστή οριοθέτησή του κατά το 

ισχύον δίκαιο και de lege ferenda». Προθεσμία υποβολής μελετών σε πέντε 

αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2020.  Το βραβείο θα απονεμηθεί 

τον Δεκέμβριο του 2020.  

26. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης 

με θέμα: «Η δημοσιονομική πολιτική στην Ελλάδα από το 1990 έως σήμερα». 

Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 

Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  

27. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης 

με θέμα: «Η διεθνής ανταγωνιστικότητα και οι προοπτικές ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή 

αντίγραφα έως τις 30 Απριλίου 2020. Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο 

του 2020.  

 

28. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης 

με θέμα: «Διεθνείς, Ευρωπαϊκοί και Εθνικοί Κανόνες Βιοηθικής». Προθεσμία 

υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 30 Απριλίου 2020. 

Το βραβείο θα απονεμηθεί τον Δεκέμβριο του 2020.  

 

29.Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ για τη 

βράβευση πρωτότυπης επιστημονικής μελέτης, δημοσιευμένης ή αδημοσίευτης  

με θέμα: «Η ιστορία των Φιλοσοφικών Σχολών της Αρχαιότητος (387 π.Χ. – 529 

μ.Χ.)». Προθεσμία υποβολής μελετών, σε πέντε αντίτυπα ή αντίγραφα, έως τις 

30 Απριλίου 2020. Η απονομή του βραβείου τον Δεκέμβριο του 2020. 

 


