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Ορθόδοξο Θεολογικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης- 
Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Αποστολικής Αυτοκεφαλικής Ορθόδοξης 
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Καταστατικό 
 

Νέα έκδοση 
 

Προοίμιο 
 

Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας ιδρύθηκε το 1988 στη βάση του   
Θεολογικού Σεμιναρίου της Μτσχέτης   του Αγίου Ανδρέου του πρωτοκλήτου  με την ευλογία 
του  Μακαριωτάτου Καθολικού-Πατριάρχη Πάσης  Γεωργίας, Ηλία β. 
Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας ιδρύθηκε από την Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Γεωργιανής Αποστολικής Αυτοκεφαλίας (JSC # 204395537; Νομική διεύθυνση: Γεωργία, 
Τιφλίδα, Πλατεία Erekle II # 1), η οποία ιδρύθηκε μεταξύ της Γεωργιανής Πολιτείας και της 
Γεωργιανής Αποστολικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης  Εκκλησίας  στην  2002. Με βάση τη 
συνταγματική συμφωνία που υπεγράφη στις 14 Οκτωβρίου, αναγνωρίζεται ως νομικά νομική 
οντότητα δημοσίου δικαίου. 
 
 
 
Δραστηριότητες της Θεολογικής Ακαδημίας και Σχολής της Τιφλίδας 
 
Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο  της Τιφλίδας διεξάγει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της Γεωργίας, τη Συνταγματική Συμφωνία μεταξύ του Κράτους της Γεωργίας και 
της Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας και τις συμφωνίες που συνάπτονται βάσει 
αυτής της Συμφωνίας, Με βάση την εκκλησιαστική, κανονική νομοθεσία και την ορθόδοξη 
διδασκαλία, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολικής 
Αυτοκεφαλικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, καθώς και με τις εντολές του Καθολικού-
Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας, τις  αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, Νομικές πράξεις της 
Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας. 
Οι θεολογικές, επιστημονικές, παιδαγωγικές, εκκλησιαστικές και δημόσιες δραστηριότητες της 
Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου  της Τιφλίδας βασίζονται στον αμετάβλητο νόμο και το 
δόγμα της Αγίας Ορθόδοξης Εκκλησίας, τις ιστορικές παραδόσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
της Γεωργίας και δεσμεύονται για την τήρησή της. 
Η Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας συνεργάζεται με το Εκπαιδευτικό 
Κέντρο του Γεωργιανού Πατριαρχείου και είναι υπόλογος στον Καθολικό Πατριάρχη Πάσης  
Γεωργίας. 
 
 
 



Κεφάλαιο Ι 
Γενικές προμήθειες 
Άρθρο 1. Τομέας ρύθμισης ρύθμισης του καταστατικού 

Το καταστατικό  καθορίζει τους στόχους μιας μη κερδοσκοπικής (μη εμπορικής ) νομικής 
οντότητας - Ορθόδοξο Θεολογικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης - Γεωργιανή Αποστολική 
Αυτοκεφαλική Ορθόδοξη Εκκλησία, Θεολογική Ακαδημία  και Σεμινάριο της Τιφλίδας  (S / K 
4044392424, οργανωτική δομή, στόχοι κ.λπ.) - Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο  της 
Τιφλίδας  , Πηγές ιδιοκτησίας και χρηματοδότησης, άλλα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
λειτουργία του, τους κανόνες για την τροποποίηση του καταστατικού , την αναδιοργάνωση και 
την εκκαθάριση. 

Τα ζητήματα που δεν καλύπτονται από το καταστατικό διέπονται από εσωτερικές νομικές 
πράξεις. 

 

Άρθρο 2. Ιδρυτής, καθεστώς και προϋποθέσεις της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου  
της Τιφλίδας. 

1. Το συντομευμένο όνομα της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου  της Τιφλίδας της 
Γεωργιανής Αποστολικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι "ΘΑΚΣΤ"; 

2. Ιδρυτής της  Θεολογικης Ακαδημίας και Σεμιναριου της Τιφλίδας της Γεωργιανής 
Αποστολικής Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας (όπως και το Γεωργιανό Πατριαρχείο 
· νομική διεύθυνση: Τιφλίδα, Πλατεία Ερέκλ ΙΙ # 1, S / K 204395537), Το οποίο 
αναγνωρίζεται από το κράτος της Γεωργίας ως νομική οντότητα του ιστορικού δημοσίου 
δικαίου (σύμφωνα με τη Συνταγματική Συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Πολιτείας 
της Γεωργίας και της Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας στις 
14.10.2002). Εκπροσωπείται από τον Καθολικό-Πατριάρχη Πάσης  Γεωργίας Ηλιας  β   
(κατά κόσμον - Irakli Shiolashvili, γεννήθηκε στις 04.12.1933, που ζει στην Τιφλίδα: 
Πλατεία Erekle II # 1,   # 01015004723);  

3. Η νομική μορφή  Της ,, ΘΑΚΣΤ"είναι μια μη κερδοσκοπική (μη εμπορική) νομική 
οντότητα; 

4. Η ,,ΘΑΚΣΤ" ιδρύθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα; 
5. Η Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας φέρει το όνομα του Αγίου Ανδρέα 

του Πρώτοκλήτου, έχει επίσημη σφραγίδα, τραπεζικό λογαριασμό, επίσημο ιστότοπο - 
www.tsas.ge  και χρησιμοποιεί το λογότυπο του  Πατριαρχείου  Γεωργίας; 

6.     Στη ΘΑΚΣΤ η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Γεωργιανή. Η πλήρης ή μερική εφαρμογή 
του εκπαιδευτικού προγράμματος σε άλλη γλώσσα είναι δυνατή παρουσία των 
απαραίτητων ανθρώπινων, λογισμικού και άλλων απαραίτητων πόρων; 

7. Στη ΘΑΚΣΤ τα δίδακτρα είναι δωρεάν;. 
8.  Η νομική διεύθυνση της ΘΑΚΣΤ είναι: Georgia, st. Τιφλίδα, Sioni Street # 13/40 (S / K 

N 01.18.03.047.002); 
9.  Η ΘΑΚΣΤ έχει διεύθυνση e-mail: " "http://www.tsas@academia.edu.ge/" /"; 

 

http://www.tsas.ge/


 
Άρθρο 3. Σκοποί και Στόχοι   της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου  της Τιφλίδας 
 
 
 

1. Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας, ως διάδοχος και υπερασπιστής των 
παραδόσεων των υψηλότερων θεολογικών σχολών και εκπαιδευτικών κέντρων στη 
Γεωργία, του κανόνα του κανονικού νόμου και του διοικητικού συμβουλίου της 
Αποστολικής Αυτοκεφαλικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, Με βάση τη 
συνταγματική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της Πολιτείας της Γεωργίας και της 
Αποστολικής Αυτοκεφαλικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, η εφαρμογή των 
προγραμμάτων που προβλέπονται από τον Νόμο της Γεωργίας για την Ανώτατη 
Εκπαίδευση και στα τρία επίπεδα της ορθοδόξου θεολογικής εκπαίδευσης (προπτυχιακό, 
μεταπτυχιακό, διδακτορικό) παρέχει τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα; 

 
 
1.1. Εκπαίδευση προσωπικού: 
- Για την χειροτονία σε κληρικό; 
- Για επιστημονικό έργο με θεολογικό προφίλ; 
- για επιστημονικές -παιδαγωγικές δραστηριότητες; 
- Για δραστηριότητες στον τομέα της θεολογίας, της χριστιανικής ψυχολογίας και της 
φιλοσοφίας, της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής , της ιστορίας της χριστιανικής τέχνης, της 
αγιογραφίας,  στον τομέα της αποκατάστασης του καβαλέτου και της μνημειακής 
εικονογραφίας; 
1.2 Προώθηση της δημιουργίας κέντρων επιστημονικής έρευνας, Χριστιανισμού, Φιλολογίας, 
Χριστιανικής Φιλοσοφίας, Ιστορίας της Εκκλησίας, Χριστιανικής Ανθρωπολογίας, 
Εκκλησιαστικού Δικαίου, Δογματικής, Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής , Χριστιανικής  
Ψυχολογίας,  Στους τομείς της τέχνης και της επιστήμης; 
 1.3. Εκπαιδευτικές, επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες που χρησιμεύουν στην εδραίωση 
και ενίσχυση της ορθόδοξης πίστης και αξιών; 
1.4. Να πραγματοποιεί εκπαιδευτικές, επιστημονικές και άλλες δραστηριότητες που βασίζονται 
στην ενότητα της Ορθόδοξης πίστης και γνώσης, τη συνέχεια και την κληρονομιά της 
εκπαίδευσης, η οποία δεν έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες και τον σκοπό της ηθικής της 
εκκλησίας ; 
1.5. Μελέτη του γεωργιανού πολιτισμού που δημιουργήθηκε στη γενική χριστιανική και 
ορθόδοξη σφαίρα; 
1.6. Προώθηση της ανάπτυξης δημιουργικών δεξιοτήτων, προσωπικών ικανοτήτων και 
υλοποίησης. 
 
 
 
 
 
 



2. Η ,,ΘΑΚΣΤ” της Τιφλίδας μπορεί να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες που δεν 
απαγορεύονται από τη νομοθεσία της Γεωργίας. 

 
Κεφάλαιο II. Δομή της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίοθ  της Τιφλίδας 

Άρθρο 4. Δομή 
     
1.  Η ΘΑΚΣΤ αποτελείται από βασικές εκπαιδευτικές μονάδες (σχολές ), εκπαιδευτικέσ-

επιστημονικές και βοηθητικές δομικές μονάδες; 
2.  Οι βασικές εκπαιδευτικές μονάδες (σχολές ), οι εκπαιδευτικέσ-επιστημονικές και 

βοηθητικές δομικές μονάδες, η σύνθεσή τους, τα διοικητικά όργανα, οι κανόνες 
στελέχωσης και οι ικανότητες καθορίζονται από το καταστατικό της ΘΑΚΣΤ; 

 
Κεφάλαιο III. Αρχή Διαχείρισης Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας 
 
Άρθρο 5. Διοικητικοί φορείς 
 
1. Το ανώτατο διοικητικό όργανο της ΘΑΚΣΤ είναι ο ιδρυτής, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος 
να λαμβάνει απόφαση (γραπτώς ) για οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με την ακαδημία; 
2. Τα διοικητικά όργανα της ΘΑΚΣΤ είναι: Πρύτανης, Επιστημονικό Συμβούλιο, Υπηρεσία 
Διασφάλισης Ποιότητας,  Διδακτορικο Διατριβικό Συμβούλιο ; 
 
Άρθρο 6. Πρύτανης 
1. Πλήρως εξουσιοδοτημένο από το Καταστατικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αποστολικής Αυτοκεφαλικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας, εξουσιοδοτημένο από τη 
νομοθεσία της Γεωργίας και του παρόντος Καταστατικού, η ΘΑΚΣΤ διευθύνεται  από τον 
Πρύτανη του, ο οποίος είναι επίσης Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ; 
2. Ο Πρύτανης διορίζεται και απολύεται από τον Καθολικό Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας με 
εντολή του ; 
3. Ο Πρύτανης θα είναι ιερέας υπό τη δικαιοδοσία της Αποστολικής Αυτοκεφαλικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας της Γεωργίας, ο οποίος έχει ανώτερη θεολογική εκπαίδευση, Διδάκτορα Θεολογίας ή 
ισοδύναμο ακαδημαϊκό πτυχίο και εμπειρία στην εκκλησιαστική δραστηριότητα; 
4. Δικαιώματα και ευθύνες του Πρύτανη: 
Α) με τη σύσταση του Πρύτανη, διορίζει και απολύει τον Αντι-πρθ/τανη / αντιπρθτανεις  Ο 
Κα;ολικός -Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας ; 
Β) ακολουθεί τις οδηγίες του Καθολικού-Πατριάρχη Πάσης  Γεωργίας σχετικά με τη διαχείριση 
και την ηγεσία της ,,ΘΑΚΣΤ”; 
Γ) να υποβάλει τα σχέδια τροποποιήσεων του καταστικού που θα υποβληθούν στον Καθολικό 
Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας για έγκριση από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Ακαδημίας ; 
Δ) σε συμφωνία με τον Καθολικό Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας, να φέρει τον υπάλληλο στο 
εξωτερικό να συμμετάσχει σε διεθνείς εκδηλώσεις (συνέδριο, συμπόσιο, σεμινάριο κ.λπ.); 
Ε) Με την ευλογία του Καθολικού-Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας, βάσει της απόφασης του 
Επιστημονικού Συμβουλίου, θα στείλει φοιτητές  να σπουδάσουν στο εξωτερικό; 
ΣΤ) Με την ευλογία του Καθολικού-Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας, δημιουργεί σύνδεση με 
θεολογικές σχολές στο εξωτερικό; 
Ζ) Ο Πρύτανης παρέχει στον Καθολικό-Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας γραπτές πληροφορίες για 
την τρέχουσα εκπαιδευτική διαδικασία στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους; 



Η) ο Πρύτανης εκπροσωπεί την TSA στις σχέσεις με τρίτους και πραγματοποιεί συναλλαγές · 
I) λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία δομικών μονάδων και καθορίζει τη λειτουργία 
της δομικής μονάδας, τη σύνθεσή τους, τους κανόνες στελέχωσης και τις αρμοδιότητες των 
κανονισμών ; 
Κ) εγκρίνει τους κανονισμό / κανονισμούς, εσωτερικούς κανονισμούς, οδηγίες 
εργασίας, πρόγραμμα σπουδών, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδίδει άλλες νομικές 
πράξεις;  
·Λ) συγκαλεί συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου και την προεδρεύει. 
Εγκρίνει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου · 
Μ) καθορίζει το πρόγραμμα προσωπικού και τα ποσοστά μισθών; 
M) διορίζει και απολύει υπαλλήλους της ΘΑΚΣΤ και προσωπικό, συνάπτει συμβάσεις εργασίας 
μαζί τους και χρησιμοποιεί μέτρα ενθάρρυνσης και πειθαρχική ευθύνη; 
Ν) εκδίδει έγγραφο που πιστοποιεί την εκπαίδευση σύμφωνα με τη μορφή που ορίζεται από το 
νόμο;· 
ΙΕ) αναθεώρηση καταγγελιών (αποφάσεις ) και λήψη αποφάσεων σχετικά με την ενθάρρυνση 
των φοιτητών και του προσωπικού της ΘΑΚΤ και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων;· 
Ρ) διαχειρίζεται και διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην ΘΑΣΤ σε συμφωνία με 
τον Καθολικό-Πατριάρχη Πάσης Γεωργίας; 
Ε) έκδοση άδειας για τη δημοσίευση θεολογικών-επιστημονικών, λογοτεχνικών έργων, 
περιοδικών και εφημερίδων από τη Θεολογική Ακαδημία και το Σεμινάριο της Τιφλίδας; 
ΙΔ) σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του και / ή απουσίας του, μεταβιβάζει 
προσωρινά τις εξουσίες του στον Αντιπρύτανη στον τομέα της εκπαίδευσης και της διοίκησης, ή 
- στους επικεφαλής των δομικών μονάδων της ΘΑΚΣΤ που καθορίζονται με εντολή του 
Πρύτανη ; 
S) Ο Πρύτανης εξουσιοδοτείται να αναθέτει ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις βάσει 
εντολής;· 
T) εκδώστε διαπιστευτήρια εάν είναι απαραίτητο. 
 
Άρθρο 7. Επιστημονικό Συμβούλιο 
1. Το Επιστημονικό Συμβούλιο της ΘΑΚΣΤ είναι ένα ακαδημαϊκό (εκπαιδευτικό-επιστημονικό) 
και το ανώτατο αντιπροσωπευτικό όργανο για τη διαχείριση των διοικητικών δραστηριοτήτων, 
το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο να λαμβάνει αποφάσεις εντός της αρμοδιότητάς του; 
2. Η σύνθεση και οι κανονισμοί του επιστημονικού συμβουλίου της ΘΑΚΣΤ εγκρίνονται από 
τον πρύτανη; 
Άρθρο 8. Συμβούλιο Διδακτορικό Διατριβικό Συμβούλιο  της Θεολογικής 
Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας 
 
1. Το Διδακτορικό Διατριβικό Συμβούλιο είναι το όργανο που απονέμει το ακαδημαϊκό πτυχίο 
του Διδάκτορα; 
2. Το Συμβούλιο  έχει συσταθεί για τη δημόσια συζήτηση της διατριβής των καθηγητών με το 
πτυχίο του Διδακτορικού Θεολόγου και για την απονομή του ακαδημαϊκού πτυχίου του 
Διδάκτορα; 
3. Ο Καθολικόσ-Πατριάρχης Πάσης Γεωργίας είναι ο Πρόεδρος  του Διδακτορικού Διατριβικού 
Συμβουλίου; 



4. Οι κανονισμοί του Συμβουλίου εγκρίνονται από τον Καθολικό Πατριάρχη  Πασης  Γεωργίας 
μετά από σύσταση του Επιστημονικού Συμβουλίου. 
Άρθρο 9. Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναριου  
της Τιφλίδας 

1. Ο Πρύτανης της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας διορίζει τον 
Επικεφαλή της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας της ΘΑΚΣΤμε την ευλογία του 
Καθολικού Πατριάρχη Πάσης  Γεωργίας; 

2.  Η Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας προωθεί: 
- Πρωτοπορία της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας σε υψηλό επίπεδο;. 
- Εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης; 
- Ανάπτυξη επιστημονικήσ-ερευνητικής εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα; 
- Συνεργασία με ξένες ορθόδοξες θεολογικές σχολές προκειμένου να ληφθεί υπόψη η 
εμπειρία τους. 
 

Κεφάλαιο IV. Προσωπικό της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναριου  της Τιφλίδας 
 

Άρθρο 10. Προσωπικό 
1.Υπάρχουν οι ακόλουθες θέσεις: Ακαδημαϊκό, Επιστημονικό, Διοικητικό και Υποστηρικτικό. 
2. Οι ακαδημαϊκές θέσεις διατηρούνται σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει ο Καθολικός -
Πατριάρχης  Πάσης  Γεωργίας; 
3. Διοικητικό και άλλο προσωπικό στην ΘΑΚΣΤ γίνονται δεκτά και απολύονται με εντολή του 
Πρύτανη. Οι δραστηριότητες αυτού του προσωπικού ρυθμίζονται από τη σύμβαση εργασίας και 
τις νομικές πράξεις της ΘΑΚΣΤ; 
Κεφάλαιο V. Φοιτητής 
Άρθρο 11. Δικαιώματα και καθήκοντα των φοιτητών  
    Τα δικαιώματα και οι ευθύνες των φοιτητών  στην ΘΑΚΣΤ καθορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις νομικές πράξεις της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναριου  της Τιφλίδας. 
 
 
 
Κεφάλαιο VI. Ιδιοκτησία και χρηματοδότηση της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου  
της Τιφλίδας 
Άρθρο 12. Κανόνες για προμήθεια και διάθεση περιουσιακών στοιχείων 
1. Το  Πατριαρχείο Γεωργίας μεταβιβάζει την ιδιοκτησία της ΘΑΚΣΤ στην υλοποίηση των 
καθορισμένων στόχων; 
2. Τα περιουσιακά στοιχεία και τα κεφάλαια της ΘΑΚΣΤχρησιμοποιούνται πλήρως για την 
υλοποίηση των στόχων  της ΘΑΚΣΤ. Απαγορεύεται η χρήση ακινήτων και κεφαλαίων για 
άλλους σκοπούς. 
 
 
Άρθρο 13. Χρηματοδότηση της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας 
     Οι πηγές χρηματοδότησης της ΘΑΚΣΤ είναι: 
Α) κονδύλια που εκδίδονται από το  Πατριαρχείο Γεωργίας ; 
Β) Έσοδα που επιτρέπονται από τη νομοθεσία της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των 
εσόδων από οικονομικές δραστηριότητες. 
 



Άρθρο 14. Οικονομική δραστηριότητα 
   Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες για την TSA μπορούν να έχουν μόνο βοηθητικό 
χαρακτήρα και τα κέρδη από τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την 
επίτευξη των στόχων της ΘΑΚΣΤ; 
Κεφάλαιο VII. Αλλαγές  στο καταστατικό αναδιοργάνωση και εκκαθάριση 
Άρθρο 15. Τροποποιήσεις του καταστατικού 
1. Αλλαγές στοκαταστικό  γίνονται από τον ιδρυτή, ο οποίος είναι ο Καθολικόσ-Πατριάρχης 
Πάσης Γεωργίας; 
2. Η Θεολογική Ακαδημία και Σεμινάριο της Τιφλίδας μαζί με τον ιδρυτή εξουσιοδοτούνται να 
ξεκινήσουν αλλαγές στον καταστατικό; 
 
Άρθρο 16. Αναδιοργάνωση και εκκαθάριση 

1. Η αναδιοργάνωση και εκκαθάριση της ΘΑΚΣΤ πραγματοποιείται από τον ιδρυτή με 
εντολή του Καθολικού Πατριάρχη Πάσης  Γεωργίας; 

2. Όταν ανακοινώνει την απόφαση για εκκαθάριση, ο Καθολικόσ-Πατριάρχης της Γεωργίας 
διορίζει την επιτροπή εκκαθάρισης και τον πρόεδρό της, που ηγούνται της διαδικασίας 
εκκαθάρισης; 
3. Όλες οι εξουσίες εκκαθάρισης της TSA μεταβιβάζονται στην επιτροπή εκκαθάρισης. Η 
Επιτροπή προσδιορίζει τους πιστωτές, διορθώνει τις οικονομικές καταστάσεις των 
υπαλλήλων και καθορίζει ένα ισοζύγιο εκκαθάρισης; 
4. Σε περίπτωση εκκαθάρισης της ΘΑΚΣΤ, η περιουσία επιστρέφεται στο Πατριαρχείο 
Γεωργίας. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


