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της

Κανόνισμος και προϋποθέσεις για την εκλογή και την απόλυση ατόμου ηλικίας 65 ετών και
άνω στην ακαδημαϊκή θέση εμερετυς της Νοδδ- Μενπ Θεολογικής Ακαδημίας και
Σεμιναρίου της Τιφλίδας της Αποστολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας.
Άρθρο 1. Κανόνες εκλογής και απόλυσης ατόμου ηλικίας 65 ετών και άνω
1.
Το ζήτημα της κράτησης ακαδημαϊκού ατόμου ηλικίας 65 ετών και άνω για την
ακαδημαϊκή θέση της Θεολογικής Ακαδημίας και του Σεμιναρίου της Τιφλίδας (εφεξής
«ΘΑΚΣΤ») της Μενπ Αποστολικής Αυτοκεφαλικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας
αποφασίζεται από τη Θεολογική Ακαδημία και το Επιστημονικό Συμβούλιο. Με απόφαση της
πλειοψηφίας των συμμετεχόντων του Συμβουλίου για κάθε μεμονωμένη θέση που καθορίζεται
για ακαδημαϊκές θέσεις.
2.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει σχετικά με το διορισμό ατόμων
ηλικίας 65 ετών και άνω σε ακαδημαϊκή θέση για ξεχωριστή σχολή
3.
Το ζήτημα της απόλυσης ακαδημαϊκού προσωπικού της ΘΑΚΣΤ ηλικίας 65 ετών και
άνω ρυθμίζεται βάσει της σχετικής σύμβασης εργασίας, του καταστατικού της ακαδημίας, των
νομικών πράξεων της ακαδημίας και της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 2. Κανόνες και προϋποθέσεις για την απονομή του emeritus τίτλου σε άτομο που
κατέχει ακαδημαϊκή θέση στη Θεολογική Ακαδημία
1.
Ο Emeritus(εφεξής - Emeritus) της Μενπ - Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της
Τιφλίδας της Αποστολικής Αυτοκεφαλικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Γεωργίας είναι ένας
ακαδημαϊκός τίτλος που ιδρύθηκε από τη Θεολογική Ακαδημία βάσει νομοθεσίας;
2.
Ο ακαδημαϊκός τίτλος του Emeritus χορηγείται σε ένα άτομο εάν πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις κατά την υποβολή της αίτησης για το τίτλο
Α) είναι 65 ετών και άνω;
Β) κατέχει τη θέση καθηγητή ή / και ερευνητή της Ακαδημίας (ή ισοδύναμο 1)
Το επιστημονικό ισοδύναμο της θέσης ενός ερευνητή καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο,
ανάλογα με το περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητες του έργου.

1.

Γ) Έχει τουλάχιστον 20 χρόνια εμπειρίας στην επιστημονική και παιδαγωγική εργασία στην
ΘΑΚΣΤ συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 10 ετών εργασίας ως καθηγητής.
Δ) συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της Ακαδημίας ή / και του σχετικού τομέα μέσω των
παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιστημονικών του δραστηριοτήτων.
3. Ο τίτλος του Emeritus απονέμεται σε ένα άτομο με βάση την αίτησή του και την υποβολή της
σχετικής σχολής, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, από τον Πρύτανη της ΘΑΚΣΤ.
Πριν από τη λήξη της σύμβασης εργασίας, το εξουσιοδοτημένο άτομο έχει το δικαίωμα να

ζητήσει να του χορηγηθεί ο τίτλος Emeritus, υπό την προϋπόθεση της απόλυσης του καθηγητή ή
/ και του ερευνητή.
4. Μόλις του απονεμηθεί ο τίτλος του Emeritus, θα απαλλαγεί από τη θέση του καθηγητή και / ή
ερευνητικού συνεργάτη της ΘΑΚΣΤ. Θα εξεταστεί το ζήτημα της απονομής του Emeritus τίτλου
από ένα άτομο σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο και θα
ληφθεί απόφαση κατά την περίοδο μεταξύ εξαμήνου.
5. Ένας καθηγητής ή / και ερευνητής της ΘΑΚΣΤ ηλικίας 65 ετών και άνω έχει το δικαίωμα να
λάβει απόφαση και να υποβάλει αίτηση είτε για τον τίτλο του Emeritus είτε να κατέχει
ακαδημαϊκή θέση. Εάν ένα άτομο αποτύχει να γίνει καθηγητής μετά την υποβολή αίτησης για
ακαδημαϊκή θέση, χάνει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για τον τίτλο του Emeritus.
6. Ένα άτομο με την θέση Emeritus της ΘΑΚΣΤ θα καταβάλλεται μηνιαίος μισθός από το
ίδρυμα, που είναι το 80% του χαμηλότερου μισθού ενός καθηγητή στην ΘΑΚΣΤ όταν
αποφασίζει να του απονεμηθεί ο τίτλος του Emeritus.
Άρθρο 3. Πρόσθετοι όροι
1.
Ένα άτομο με τίτλο Emeritus μπορεί να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και επιστημονικές
δραστηριότητες της ΘΑΚΣΤ να εκτελεί αμειβόμενη εργασία χωρίς να κατέχει ακαδημαϊκή,
επιστημονική και βοηθητική / διοικητική θέση.
2.
Ένα άτομο με το τίτλο Emeritus, με απόφαση της Ακαδημίας, μπορεί να απολαμβάνει
πρόσθετες κοινωνικές εγγυήσεις, να χρησιμοποιεί τους πόρους της Ακαδημίας και άλλα οφέλη
που επιβάλλονται από την Ακαδημία χωρίς περιορισμούς.
Άρθρο 4. Τερματισμός του τίτλου του Emeritus
1. Ένα άτομο στερείται του τίτλου του Emeritus εάν αποκαλυφθεί ότι έχει απονεμηθεί
κατάταξη κατά παράβαση αυτού του κανόνα ή για λόγους υποβολής λανθασμένων πληροφοριών
από έναν υποψήφιο.
2. Σε περίπτωση σύλληψης ακαδημαϊκού, επιστημονικού ή διοικητικού συνεργάτη από άτομο
με τίτλο Emeritus ΘΑΚΣΤ σε άλλο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τερματίζεται ο μηνιαίος
μισθός που καταβάλλει η ΘΑΚΣΤ
Άρθρο 5. Μεταβατικές διατάξεις (Προσωρινός κανόνας για την απονομή του Emeritus
ακαδημαϊκού τίτλου)
1.
Ο ακαδημαϊκός τίτλος του Emeritus δίνεται σε ένα άτομο ηλικίας 65 ετών και άνω που
εργάζεται στην Ακαδημία και κατά τη στιγμή της υποβολής αίτησης για αυτόν τον τίτλο·
Α) είναι επί του παρόντος υπάλληλος της Θεολογικής Ακαδημίας και Σεμιναρίου της Τιφλίδας,
έχει τουλάχιστον 20 χρόνια εμπειρίας στην ΘΑΚΣΤ και έχει συμβάλει σημαντικά στην
ανάπτυξη της Ακαδημίας ή / και του σχετικού τομέα μέσω των παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών
και επιστημονικών δραστηριοτήτων του.
2. Σε ένα άτομο με την ομότιμη θέση στην ΘΑΚΣΤ θα δοθεί μηνιαίος μισθός από την
ακαδημία:
Α) Η μηνιαία αμοιβή των προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο «α» της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου καθορίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Οι αμοιβές που καθορίζονται
από το Επιστημονικό Συμβούλιο δεν θα υπερβαίνουν τη μέση μηνιαία αμοιβή αυτού του ατόμου

για τα τελευταία 2 χρόνια εργασίας στην ΘΑΚΣΤ. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την
αμοιβή, το συμβούλιο καθοδηγείται από τα κριτήρια που ορίζει.
Άρθρο 6. Τελικές διατάξεις
1. Ο παρών κανόνας αρχίζει να ισχύει μετά την έγκρισή του.
2. Το άρθρο 5 του παρόντος κανόνα παύει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
3. Σε ένα άτομο θα δοθεί ο τίτλος του Emeritus σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες κατά την
υποβολή της αίτησής του για αυτή την κατάταξη, και οι νομικές συνέπειες αυτού του κανόνα θα
ισχύουν για αυτόν.
4. Το ποσό της αμοιβής που καθορίζεται για τα άτομα με το τίτλο Emeritus δεν υπόκειται σε
αλλαγές.
5. Η απόφαση για την απονομή του τίτλου Emeritus σε ένα άτομο λαμβάνεται εντός 6 μηνών
από την ημερομηνία υποβολής της σχολής.
6. Μια αλλαγή στον κανόνα γίνεται με εντολή του Πρύτανη.

