ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ
επί ηος ζσεδίος νόμος “Σσνένωζη ηων λειηοσργιών ηοσ Κραηικού
Μοσζείοσ Σύγτρονης Τέτνης και ηων Τμημάηων ασηού με ηη λειηοσργία
ηοσ Μακεδονικού Μοσζείοσ Σύγτρονης Τέτνης με ηη μορθή νέοσ ενιαίοσ
οργανιζμού επονομαζομένοσ «Μηηροπολιηικός Οργανιζμός Μοσζείων
Εικαζηικών Τετνών Θεζζαλονίκης”

Α. ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ
Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ απνβιέπεη ζηε ζπλέλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη
θαιιηηερληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΝΠΗΓ «Κξαηηθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο
Σέρλεο» θαη ησλ Σκεκάησλ ηνπ, «Μνπζείν Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο» θαη
«Κέληξν χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο», απφ ηε κηα θαη ηνπ Κνηλσθεινχο
Ηδξχκαηνο «Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο», απφ ηελ άιιε, ππφ ηε
ζθέπε ελφο εληαίνπ κεηξνπνιηηηθνχ νξγαληζκνχ – “πιαηθφξκαο”, δεκνζίνπ
ραξαθηήξα.
Α.1. Οι θοπείρ ηων οποίων οι λειηοςπγίερ ζςνενώνονηαι
Α.1.1. Σν Κπαηικό Μοςζείο ύγσπονηρ Σέσνηρ (Κ.Μ..Σ.)
Σν Κ.Μ..Σ. ηδξχζεθε ην 1997 κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 2557/1997 (Φ.Δ.Κ. Α’ 271/
24.12.1997) σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη ζηεγάδεηαη ζηε βνξεηναλαηνιηθή πηέξπγα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Μνλήο Λαδαξηζηψλ ζηε
ηαπξνχπνιε Θεζζαινλίθεο.
Α.1.1.1. Ππξήλαο ησλ ζπιινγψλ αιιά θαη ησλ εθζέζεσλ ηνπ Μνπζείνπ
απνηειεί η ςλλογή Κωζηάκη. Ζ πιινγή Κσζηάθε είλαη αληηπξνζσπεπηηθή
φισλ ησλ ξεπκάησλ θαη ηάζεσλ ηεο Ρσζηθήο Πξσηνπνξίαο, κηαο απφ ηηο πην
ξεμηθέιεπζεο θαη ελδηαθέξνπζεο πεξηφδνπο ηεο παγθφζκηαο ηέρλεο πνπ
άλζηζε ζηε Ρσζία ζηηο ηξεηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα. Ο ζπιιέθηεο
Γηψξγνο Κσζηάθεο (1913-1990), γελλήζεθε ζηε Μφζρα απφ ειιεληθή
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νηθνγέλεηα. Υάξε ζηελ νξζή ηνπ θξίζε θαη ζηελ αγάπε ηνπ γηα ηηο ηέρλεο, ζε
κηα πεξίνδν απφιπηεο θπξηαξρίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ, ν Κσζηάθεο
αγφξαδε έξγα ξσζηθήο πξσηνπνξίαο, κε απνηέιεζκα ζήκεξα ε ζπιινγή ηνπ
λα είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζηνλ θφζκν. Ζ ζπιινγή αγνξάζηεθε απφ ην
Διιεληθφ Γεκφζην ην Μάξηην ηνπ 2000 θαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνχ πεξηήιζε ζην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο. πγρξφλσο ην
κνπζείν δηαζέηεη θαη κηα αμηφινγε ζπιινγή έξγσλ ζχγρξνλσλ Διιήλσλ θαη
μέλσλ εηθαζηηθψλ δεκηνπξγψλ. Σα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην Κ.Μ..Σ.
έρεη αλαπηχμεη κηα εθηεηακέλε εθζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα κε ηε δηνξγάλσζε
κεγάισλ εθζέζεσλ, ηηο ζπλεξγαζίεο-ζπκπαξαγσγέο εθζέζεσλ κε κνπζεία
κνληέξλαο ηέρλεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηεο Διιάδαο, ηελ έθδνζε εηδηθψλ
θαηαιφγσλ, ηε δηνξγάλσζε δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ, ην ζρεδηαζκφ
θαη ηε ιεηηνπξγία εηδηθψλ ηζηνζειίδσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ.
εκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Κ.Μ..Σ. ζηνλ ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο
είλαη ε Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην
2007 θαη έρεη δηεζλή εκβέιεηα. Σν Κ.Μ..Σ. απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφηαην
ζεζκφ γηα ηελ ππνδνρή θαη πξνβνιή ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ.
Α.1.1.2. Ο Ν. 2557/1997 πξνβιέπεη αθφκε ηε ιεηηνπξγία ζην πιαίζην ηνπ
Κ.Μ..Σ., σο ηδηαίηεξνπ ηκήκαηνο απηνχ, ηνπ

Μοςζείος Φωηογπαθίαρ

Θεζζαλονίκηρ (Μ.Φ.Θ.). Σν Μ.Φ.Θ. ζηεγάδεηαη ζηνλ πξψην φξνθν ηεο
Απνζήθεο Α' ζην Ληκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα αξρεία θαη νη ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο απνηεινχληαη απφ 100.000 πεξίπνπ αληηθείκελα πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηζηνξηθά αξρεία θσηνγξάθσλ θαη ζπιιεθηψλ θαζψο θαη απφ
θσηνγξαθηθά έξγα ζχγρξνλσλ θσηνγξάθσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ. Σν κνπζείν, πέξα απφ ηηο εθζέζεηο θαη ηελ ζπιινγή θαη κειέηε
θσηνγξαθηψλ θαιιηηερληθήο θαη ηζηνξηθήο αμίαο, ζπκκεηέρεη ζε εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, πξνβαίλεη ζε εθδφζεηο βηβιίσλ, ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,
ζε δηνξγαλψζεηο ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ θιπ. ελψ είλαη ν δηνξγαλσηήο
ηεο Φσηνγξαθηθήο

Μπηελάιε

πνπ

πεξηιακβάλεη

κεγάιεο

εθζέζεηο

θσηνγξαθίαο θαη έρεη δηεζλή εκβέιεηα.
Α.1.1.3. Ωο απηνηειέο ηκήκα ηνπ Κ.Μ..Σ. ιεηηνπξγεί επίζεο ην Κένηπο
ύγσπονηρ Σέσνηρ Θεζζαλονίκηρ . Οη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ αλαπηχζζνληαη
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σο επί ην πιείζηνλ ζηελ Απνζήθε Β1 ζην Ληκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ
απνηειεί ην δεχηεξν θηήξην πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ΚΜΣ. Τπνζηεξίδεη ζηαζεξά
ηελ θαηλνηφκν θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζε φιεο ηηο κνξθέο θαη ηα είδε
ηεοεληζρχνληαο ηδηαίηεξα ην έξγν ησλ λέσλ δεκηνπξγψλ.

Α.1.2. Σο Μακεδονικό Μοςζείο ύγσπονηρ Σέσνηρ (Μ.Μ..Σ.)
Σν Μ.Μ..Σ. έρεη ζπζηαζεί σο θνηλσθειέο ίδξπκα κε ην απφ 9-6-1994 π.δ.
(Φ.Δ.Κ. Βʹ 469/21-6-1994), θαη έρεη έδξα ηε Θεζζαινλίθε, Δγλαηίαο 154 (εληφο
ηνπ ρψξνπ ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο). Απνηειεί έλα ρψξν
πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ, κνλαδηθφ ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ εηθαζηηθνχ
ρψξνπ. Σν Μνπζείν ζηεξίδεηαη απφ ηνπο θίινπο ηνπ θαη έρεη ζπλεξγαζίεο κε
θνξείο ηεο πλεπκαηηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ. Γη’
απηή ηε κνλαδηθή ηζηνξία ηνπ, πνπ βαζίδεηαη ζε δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
εζεινληηζκνχ, εληζρχεηαη απφ ηελ Πνιηηεία ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ έμνδα,
θαζψο θαη απφ πξνγξάκκαηα Πνιηηηζκνχ, ελψ νη εθζέζεηο θαη νη εθδειψζεηο
ηνπ θαιχπηνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο ρνξεγίεο. Απφ ηελ ίδξπζε ηνπ
Μνπζείνπ ε ζπιινγή ζπλερίδεη λα εκπινπηίδεηαη κε λέεο δσξεέο, ηφζν απφ
κεγάινπο ζπιιέθηεο, φπσο ν Αιέμαλδξνο Ηφιαο, ν Franz Geierhaas, ε Μάγδα
Κνηδηά, ν Αιέμαλδξνο Ξχδεο, ν Γεκήηξεο Μετκάξνγινπ φζν θαη απφ
θαιιηηέρλεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θαιιηηέρλεο ηεο ζπιινγήο: Α. Αθξηζάθεο,
Α. Απέξγεο, Κ. Βαξψηζνο, Γ. Ενγγνιφπνπινο, Ό. Ενχλε, Β. Καληάξεο, Κ.
Σζφθιεο, Ν. Κεζζαλιήο, Γ. Μφξαιεο, Γ. Μπηαξάο, Παχινο, D. Oppenheim,
Niki de St. Phalle, Σakis, V. Velickovic, A. Warhol. ήκεξα ην κνπζείν έρεη
πεξηζζφηεξα

απφ

1800

έξγα

δσγξαθηθήο,

γιππηηθήο,

βηληενηέρλεο,

ζπλαξκνγψλ, εγθαηαζηάζεσλ, έξγα ραξαθηηθήο θαη έξγα θσηνγξαθίαο
ειιήλσλ θαη μέλσλ θαιιηηερλψλ. εκαληηθή είλαη ε πξνζθνξά ηνπ Μνπζείνπ
ζε φ,ηη αθνξά ηα κνπζεηνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα κε ηα νπνία πξνζεγγίδεη
ηα παηδηά θαη ηα θάλεη θνηλσλνχο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη ζηα πξνγξάκκαηα
κε δηαδξαζηηθφ ραξαθηήξα γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο θαζψο
επίζεο μελαγήζεηο εηδηθψλ νκάδσλ θαη ελειίθσλ.
Α.2. Σο εγσείπημα ηηρ ζςνένωζηρ ηων μοςζειακών οπγανιζμών
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Α.2.1. Ηζηοπικό και πποβλήμαηα
Ζ ηδέα ηεο ζπλέλσζεο ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο θαη ησλ
επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηά κε ην Μαθεδνληθφ Μνπζείν
χγρξνλεο Σέρλεο αλαηξέρεη ήδε πίζσ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Με
δεδνκέλν φηη ε ιεηηνπξγία ηνπο ζηεξηδφηαλ, ζηελ κελ πεξίπησζε ηνπ ΚΜΣ
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, ζε απηή δε ηνπ ΜΜΣ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ζε θξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο, ε ηαπηφρξνλε δξαζηεξηνπνίεζε δχν κεγάισλ κνπζεηαθψλ
νξγαληζκψλ ζχγρξνλεο ηέρλεο κε ζπλαθείο ζθνπνχο ζηελ πφιε ηεο
Θεζζαινλίθεο δεκηνπξγνχζε πξνβιεκαηηζκφ φζνλ θνξά ηε καθξνρξνλε
πξννπηηθή βησζηκφηεηαο θαη ησλ δχν. Γη' απηφ άιισζηε ηα δχν Μνπζεία είραλ
επηρεηξήζεη ζην παξειζφλ ηνλ ζπζηεκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ δξάζεψλ ηνπο
ζηε βάζε θνηλήο πξνγξακκαηηθήο ηνπο ζπκθσλίαο, πνπ πξνβιεπφηαλ ξεηά
απφ ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2557/1997, κε ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ.
Ωζηφζν, νη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίηεπμε κνληκφηεξεο θαη βαζχηεξεο
δηαζχλδεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δχν Μνπζείσλ, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε
ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο, μεθηλνχλ ην 2011. Ωο ζεζκηθφ φρεκα ηνπ εγρεηξήκαηνο
ηεο ζπλέλσζήο ηνπο αξρηθά είρε επηιεγεί ε δηα ηππηθνχ λφκνπ ζπγρψλεπζε
ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ δχν κνπζεηαθψλ νξγαληζκψλ ζε έλαλ θνηλφ
θνξέα

επνπηεπφκελν απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. Ζ

ζεζκηθή απηή ιχζε σζηφζν αληηκεηψπηζε νξηζκέλεο λνκηθέο δπζθνιίεο, θαζφηη
αθ' ελφο ε έζησ θαη δηα ηππηθνχ λφκνπ “απνξξφθεζε” ηνπ λνκηθνχ
πξνζψπνπ ηνπ ΜΜΣ απφ έλαλ λέν δεκφζην νξγαληζκφ ζα πξνζέθξνπε
ελδερνκέλσο ζηε ζπληαγκαηηθή πξνζηαζία ησλ θνηλσθειψλ ηδξπκάησλ
(άξζξν 109 πλ.), αθ' εηέξνπ, δε, θαηά ηνλ ίδην ιφγν, ε ζπγρψλεπζε ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ κε απηή ηνπ ΚΜΣ ζα ελείρε ηνλ ραξαθηήξα απαιινηξίσζεο
θαη ζα έζεηε δπζρεξή δεηήκαηα ζρεηηθήο απνδεκίσζεο. Πεξαηηέξσ δε βαζηθή
αξλεηηθή ζπλέπεηα ηέηνηαο απνξξφθεζεο ηνπ ΜΜΣ ζα ήηαλ ε απνθνπή ηνπ
λένπ νξγαληζκνχ απφ ηελ ελεξγφ επαθή θαη δηάδξαζε κε ηελ θνηλσλία ησλ
πνιηηψλ θαη ηνπο θχθινπο ησλ θαιιηηερληθψλ ηάζεσλ.
Δλ φςεη ησλ παξαπάλσ, ε φπνηα πξνζθνξε ιχζε γηα ηε ζπλέλσζε
ησλ

ιεηηνπξγηψλ

ησλ

δχν

κνπζεηαθψλ

νξγαληζκψλ

ζα

έπξεπε

λα

αληαπνθξίλεηαη ζηνπο εμήο βαζηθνχο ζηφρνπο:


ηελ εγγχεζε ηνπ δεκνζίνπ ραξαθηήξα ηεο απνζηνιήο θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζπλεξγαηηθνχ νξγαληζκνχ
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ηελ δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ λένπ ζρήκαηνο κε
ηελ νξζνινγηθή

δηάξζξσζε

ησλ επηκέξνπο

νξγάλσλ ηνπ

θαη

δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ γηα ηνλ ζθνπφ ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ
θαη βειηηζηνπνίεζεο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ


ηελ

εδξαίσζε

ζεζκηθψλ

κεραληζκψλ

δηαξθνχο

επαθήο

θαη

επηθνηλσλίαο κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ζπκκεηνρήο θνξέσλ ηεο
ζηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ νξγαληζκνχ


ηελ πξναγσγή ηεο ζεζκηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ λένπ ζπλεξγαηηθνχ
θνξέα λα δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά θαη επέιηθηα γηα ηελ πξνζέιθπζε
νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηελ επξχηεξε δηεζλή αγνξά ππεξεζηψλ
πνιηηηζκνχ (θηλεηηθφηεηα ζπιινγψλ, ρνξεγίεο θαη δσξεέο, δηεζλή θαη
επξσπατθά ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα, εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα
πσιεηεξίνπ θιπ.), ψζηε λα αληαπεμέιζεη ζηε κεγάιε πξφθιεζε πνπ
ζπληζηά

γηα

ηε

βησζηκφηεηα

δεκνζίσλ

θνξέσλ

ε

ζεκεξηλή

δεκνζηνλνκηθή θξίζε.
Α.2.2. Βαζικέρ καηεςθύνζειρ ηηρ πποηεινόμενηρ λύζηρ
Αληί, ινηπφλ, ησλ αξρηθψλ επηινγψλ είηε ηεο απιήο πξνγξακκαηηθήο
ζπλέξγεηαο, είηε ηεο ζπγρψλεπζεο, νη εθηεηακκέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο ησλ
δχν ηειεπηαίσλ εηψλ κεηαμχ ησλ δχν κνπζεηαθψλ νξγαληζκψλ θαη νη
ζπλεξγαηηθέο επεμεξγαζίεο ησλ ακνηβαία ππνβαιινκέλσλ πξνηάζεσλ, ππφ
ηελ επνπηεία ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ, απέιεμαλ εληέιεη ζε έλα ηξίην,
ελαιιαθηηθφ

πξφηππν

ζπλέλσζεο

ησλ

ιεηηνπξγηψλ

ηνπο,

ην

νπνίν

απνηππψλεηαη κελ ζηηο ζεζκηθέο ιεπηνκέξεηέο ηνπ ζην πξνηεηλφκελν ζρέδην
λφκνπ, πξνζδηνξίδεηαη δε ζηνλ ππξήλα ηεο ζχιιεςήο ηνπ, απφ ηηο εμήο
παξακέηξνπο:
α. ηελ δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο θαη απηνηεινχο λνκηθήο ππφζηαζεο ησλ
εκπιεθνκέλσλ ζην φιν εγρείξεκα λνκηθψλ πξνζψπσλ.
β. ηε καθξφρξνλε (ελ πξνθεηκέλσ γηα 30εηία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο)
δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ησλ ζπιινγψλ ηέρλεο,
εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπλαθνχο εμνπιηζκνχ ηνπ ΜΜΣ ζην ΚΜΣ, ππέξ ηνπ
λένπ ζπλεξγαηηθνχ θνξέα, πνπ ζα (αλα)ζπγθξνηεζεί κε ην πξνηεηλφκελν
ζρέδην.

5

γ. ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ, πξνβιεπνκέλσλ απφ ηνλ Ν.2557/1997, νξγάλσλ
θαη ιεηηνπξγηψλ ηνπ ΚΜΣ, ππφ ηε κνξθή ελφο λένπ δεκνζίνπ κεηξνπνιηηηθνχ
νξγαληζκνχ κε ηελ επσλπκία «Μεηξνπνιηηηθφο Οξγαληζκφο Μνπζείσλ
Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο», (ζπληνκνγξαθία: MOMus), πνπ ζα
ιεηηνπξγεί ππφ εληαία θεληξηθή δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε σο
“πιαηθφξκα” πεξηζζνηέξσλ απηνηειψλ κνπζεηαθψλ εγρεηξεκάησλ, ψζηε λα
είλαη ζε ζέζε λα ππνδερζεί ηηο παξαρσξνχκελεο απφ ην ΜΜΣ ζπιινγέο
ηέρλεο θαη εγθαηαζηάζεηο, φρη απιψο σο πεξηνπζηαθά ζχλνια, αιιά σο ήδε
ελεξγνχο ιεηηνπξγίεο πνιηηηζκνχ.
δ. ηε ζχκπξαμε ηεο δηνίθεζεο ηνπ ΜΜΣ, πνπ ζα εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη
σο θνηλσθειέο ίδξπκα ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ησλ θνξέσλ ηεο
θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ, ζηε δηνίθεζε θαη ηηο
δξάζεηο ηνπ λένπ θνξέα, ηδίσο κε ηε πξφβιεςε, απφ ην πξνηεηλφκελν ζρέδην,
ηεο ζπκκεηνρήο απηψλ θαηά κεηνςεθία κελ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ αλψηαηνπ
νξγάλνπ δηνίθεζεο, δειαδή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά πιεηνςεθία δε
ζηε

γλσκνδνηηθή

επνπηεχνπζα

θαιιηηερληθή

Δθνξεία

ηνπ

Μνπζείνπ

χγρξνλεο Σέρλεο, πνπ ηδξχεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ γηα
ηελ ππνδνρή ησλ παξαρσξνχκελσλ απφ ην ΜΜΣ ζπιινγψλ.
ε. ηελ εγγχεζε ηεο ελφηεηαο ηνπ λένπ δεκνζίνπ κεηξνπνιηηηθνχ θνξέα, κέζα
απφ ηελ πνιιαπινηεηα ησλ κνπζεηαθψλ εγρεηξεκάησλ πνπ ζηεγάδεη, θαζψο ν
νξγαληζκφο ζα ιεηηνπξγεί κε εληαίν πξνυπνινγηζκφ, ζα αλαιακβάλεη ηηο
πάγηεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηκέξνπο εγρεηξεκάησλ θαη
ζα απνδίδεη ζε απηά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο κε ζαθέο θαη ηεθκεξησκέλν
ζχζηεκα δηαλνκήο, ελψ, ηαπηφρξνλα, ζα αλαδεηά ζπγρξεκαηνδνηνχκελα
πξνγξάκκαηα, δσξεέο, ρνξεγίεο θαη ζα θξνληίδεη κεζνδηθά γηα ηελ ζπλνιηθή
νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Α.3. Φςζιογνωμία ηος εγσειπήμαηορ και πποζδοκώμενα οθέλη
Έηζη ινηπφλ, ην πξνηεηλφκελν ζρέδην λφκνπ επηρεηξεί λα αμηνπνηήζεη
δεκηνπξγηθά αλάινγεο εκπεηξίεο κεγάισλ νξγαληζκψλ ηέρλεο ηνπ εμσηεξηθνχ
(φπσο ι.ρ. ην Smithsonian ζηηο ΖΠΑ, ν Οξγαληζκφο Γεκνηηθψλ Μνπζείσλ ζην
Σνξίλν, ην δίθηπν κνπζείσλ Tate ζηελ Αγγιία θ.ά.), πνπ πξνζπάζεζαλ κε
επηηπρία λα ζπλδπάζνπλ ηελ ελφηεηα ηεο δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο
κε ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ κνπζεηαθψλ εγρεηξεκάησλ. Ζ ινγηθή ηεο εληαίαο
6

ζεζκηθήο “πιαηθφξκαο” πεξηζζφηεξσλ κνπζείσλ απνβιέπεη ζε ηειηθή
αλάιπζε ζην λα επηδξά ε νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ ζπλφινπ επεξγεηηθά ζηελ
απηφλνκε

πξναγσγή

ησλ

θαιιηηερληθψλ

εηδψλ

ρσξίο

θαζεισηηθνχο

πεξηνξηζκνχο ή απζαίξεηεο πξνηεξαηφηεηεο ππέξ νξηζκέλσλ θαη ζε βάξνο
άιισλ. Ζ ζχλζεηε ιεηηνπξγηθή δνκή ηνπ λένπ εληαίνπ νξγαληζκνχ αληαλαθιά
έηζη θαη δηαζθαιίδεη ηηο πνιχπηπρεο αιιά θαη αλνηθηέο ζην απξφβιεπην κέιινλ
δηαζηάζεηο ηνπ εληαίνπ δεκνζίνπ αγαζνχ ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο αηζζεηηθήο
παηδείαοκέζα ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία.
Σελ ίδηα ζηηγκή ε βαζηθή θαηλνηνκηθή ηδέα ηεο πιαηθφξκαο πνιηηηζκνχ,
πνπ θηινδνμεί λα ελζαξθψζεη ην ΜΟΜus, δηαλνίγεη ηελ πξννπηηθή ηεο
ππέξβαζεο ηεο παξαδνζηαθήο αληίιεςεο ηνπ Μνπζείνπ Σέρλεο σο ηφπνπ
αθηεξσκέλνπ ζηελ πξνβνιή ηνπ πςεινχ ηδεψδνπο ηεο ηέρλεο πνπ είλαη
πξνζηηή ζε ιίγνπο εθιεθηνχο. Απηφ επηδηψθεη λα ην επηηχρεη αθ' ελφο
ζηξέθνληαο ηηο κνπζεηαθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ
αγαζνχ κε αμηψζεηο παξνρήο πνηνηηθψλ αιιά θαη απνδνηηθψλ νηθνλνκηθά
ππεξεζηψλ πνιηηηζκνχ θαη, αθ' εηέξνπ, αλαδεηλχνληαο ηε δεκφζηα απνζηνιή
ελφο νξγαληζκνχ πνιηηηζκνχ πνπ δελ αξθείηαη ζηελ θξαηηθή επηρνξήγεζε θαη
επνπηεία αιιά απνβιέπεη ζηελ πξνζθιεηήξηα απεχζπλζε πξνο ην επξχηεξν
θνηλσληθφ ζχλνιν γηα κηα ζπκκεηνρηθή απφιαπζε ηνπ “θνηλνχ” ηεο ζχγρξνλεο
ηέρλεο. Άιισζηε, ν γεληθφηεξνο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο ζπλαληά θαη
αλαπαξάγεη ζε θξίζηκα ζεκεία ηνλ νξακαηηζκφ ηεο ξσζηθήο εηθαζηηθήο
πξσηνπνξίαο, ηα έξγα ηεο νπνίαο ζπγθξνηνχλ ηνλ ππξήλα ηνπ πνιηηηζηηθνχ
θεθαιαίνπ ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ.
Καηά ζπλέπεηα, ε ζπλέλσζε ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο
Σέρλεο

θαη

ησλ

ηδηαίηεξσλ

ηκεκάησλ

ηνπ

«Μνπζείν

Φσηνγξαθίαο

Θεζζαινλίθεο» θαη «Κέληξν χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο» κε ην
Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζπληζηά κηα πξνγξακκαηηθή
ζπλέλσζε δπλάκεσλ κε ζνβαξέο αλαπηπμηαθέο θηινδνμίεο θαη φρη κηα
ακπληηθή ζπξξίθλσζε δνκψλ θαη θαιιηηερληθψλ πξνγξακκάησλ. Πξαθηηθφ ηεο
απνηέιεζκα, αληίζεηα, ζα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ θαη δπλακηθά
αλαπηπζζφκελνπ θξαηηθά επνπηεπφκελνπ πνιηηηζηηθνχ θνξέα δηεζλνχο
εκβέιεηαο πνπ ζα απνηειεί ζεκαληηθφηαην ζεζκφ γηα ηελ ππνδνρή, ηελ
παξαγσγή θαη ηελ πξνβνιή ηεο ηζηνξηθνχ κνληεξληζκνχ, ηεο λεφηεξεο θαη
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ζχγρξνλεο εηθαζηηθήο παξαγσγήο, ηεο θσηνγξαθηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο
θαιιηηερληθήο πεηξακαηηθήο θαη ζχλζεζεο θαη έξεπλαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, δε,
ην άκεζν φθεινο απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ κνπζείσλ είλαη φηη θαηαξρήλ
δεκηνπξγείηαη ν κεγαιχηεξνο επνπηεπφκελνο απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ
κνπζεηαθφο νξγαληζκφο ζηελ Διιάδα απφ πιεπξάο ζπιινγψλ θαη δπλακηθήο
πνιιαπιψλ δξάζεσλ, κε εκβέιεηά πνπ μεπεξλά ηα ειιεληθά ζχλνξα θαη κε
ζπιινγέο πνιιψλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ κνλάδσλ πνπ απαξηίδνληαη απφ έξγα
ειιεληθήο θαη δηεζλνχο ηέρλεο κνλαδηθήο ηζηνξηθήο θαη αηζζεηηθήο αμίαο θαη
θαιχπηνπλ φια ηα εηθαζηηθά είδε θαη κέζα (δσγξαθηθή, εγθαηαζηάζεηο, ζρέδην,
βίληεν θαη θσηνγξαθία). ε απηέο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζπιινγή Κσζηάθε
ε νπνία έρεη κηα κεγάιε θηλεηηθφηεηα θαη ηαμηδεχεη ζηα κεγαιχηεξα κνπζεία
ηνπ θφζκνπ κε φθεινο πξνθαλψο φρη κφλν νηθνλνκηθφ αιιά θαη δηθηχσζεο
θαζψο θαη νη ελσκέλεο πιένλ ζπιινγέο ζχγρξνλεο ηέρλεο ηνπ ΜΜΣ
(ζπιινγέο Ηφια, Ξχδε, Απέξγε θ.ά.) θαη ηνπ ΚΜΣ. ε απηέο, ηέινο,
ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηαηεο ηζηνξηθέο θαη ζχγρξνλεο ζπιινγέο ηνπ
Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ
Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο, πνπ παξακέλεη κεηαμχ άιισλ - θαη ν δηνξγαλσηήο ηεο Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο
Θεζζαινλίθεο, είλαη ε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ
θαη ε δπλακηθή αλάπηπμε, κειέηε θαη πξνβνιή ησλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ, ηεο
Φσηνγξαθίαο, ηνπ Βηνκεραληθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ, ηεο
Αηζζεηηθήο Καιιηέξγεηαο, ηεο Ηζηνξηθήο Μειέηεο θαη Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο
θαζψο θαη ηεο Δλίζρπζεο Πεηξακαηηθψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ Πξνηάζεσλ γηα ηηο
Σέρλεο. Με ηνλ λέν νξγαληζκφ δεκηνπξγείηαη ε θαηάιιειε δνκή πξνθεηκέλνπ
λα ζπληνλίδεη θαη λα ρξεκαηνδνηεί ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξηψλ
δηεπζχλζεσλ θαη ηνπ ηκήκαηνο «Πεηξακαηηθφ Κέληξν Σερλψλ» γηα ηελ επίηεπμε
ησλ θνηλψλ ζθνπψλ. Θα δεκηνπξγεζεί νηθνλνκία θιίκαθαο ζηηο δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο θαζψο ζα ιεηηνπξγνχλ, αληί ηξηψλ, έλα ινγηζηήξην, κία θεληξηθή
γξακκαηεία, έλα λνκηθφ γξαθείν, έλα ηκήκα ζπληήξεζεο, κία βηβιηνζήθε
θ.ν.θ., φκσο, ηαπηφρξνλα, ε επξχηεηα ησλ δξάζεσλ θαη ησλ εθζέζεσλ ζα
εληζρπζεί ράξε ζηνλ δπλακηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ζληνληζκέλε
ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία ησλ δηεπζχλζεσλ θαη ησλ ηκεκάησλ.
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Σέινο, δηφινπ ακειεηέα πξνζδνθία απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ
πνιχπηπρνπ

θνξέα

είλαη

ε

δξαζηηθή

εμνκάιπλζε

δηνηθεηηθψλ

θαη

δηαρεηξηζηηθψλ δπζιεηηνπξγηψλ πνπ είραλ πξνθιεζεί απφ ηελ αζάθεηα ηνπ
πξνυθηζηακέλνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ ηνπ Ν.2557/1997, ηδίσο σο πξνο ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Κ.Μ..Σ. κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη
σο πξνο ηε θχζε ησλ δηνηθνχλησλ ή πξντζηακέλσλ απηψλ νξγάλσλ. ρεηηθέο
εξκελεπηηθέο δηρνγλσκίεο κε απηέο ιεηνπξγηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ζπλέπεηεο
είραλ ζην παξειζφλ αλαθπεί ηδίσο απφ ηελ εξκελεπηηθή αζάθεηα ηνπ
ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο σο ηδηαηηέξνπ
ηκήκαηνο ηνπ Κ.Μ..Σ.. Υάξε ζην θαηλνηφκν νξγαλσηηθφ ζρήκα ηεο
“πιαηθφξκαο”,

ζε

ζπλδπαζκφ

κε

ηνλ

επαθξηβή

πξνζδηνξηζκφ

ησλ

αξκνδηνηήησλ ησλ ζρεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηδίσο ηεο νηθείαο Δθνξείαο, ηέηνηα
πξνβιήκαηα ζα εμαιεηθζνχλ άκεζα ρσξίο ζπλέπεηεο γηα ηελ απηνλνκία ηεο
κνπζεηαθήο ππφζηαζεο ηνπ ΜΦΘ.

Β. ΔΗΓΗΚΟ ΜΔΡΟ
Άπθπο 1: Ίδπςζη και αποζηολή ηος ΜΟΜus
Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ ηδξχεηαη «Μεηξνπνιηηηθφο Οξγαληζκφο
Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο» (ζπληνκνγξαθία ΜΟΜus) πνπ
έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε, είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ
θαη ππάγεηαη ζηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ.
Με ην ίδην άξζξν πξνζδηνξίδνληαη θαη νη ζθνπνί απηνχ, πνπ είλαη ε δπλακηθή
αλάπηπμε θαη πξνβνιή ησλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ, ηεο Φσηνγξαθίαο, ηνπ
Βηνκεραληθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ, ηεο Αηζζεηηθήο Καιιηέξγεηαο,
ηεο Ηζηνξηθήο Μειέηεο θαη Δπηζηεκνληθήο Έξεπλαο θαζψο θαη ηεο Δλίζρπζεο
Πεηξακαηηθψλ θαη Δλαιιαθηηθψλ Πξνηάζεσλ γηα ηηο Σέρλεο. Δπηζεκαίλεηαη δε
κε έκθαζε φηη ν «Μεηξνπνιηηηθφο Οξγαληζκφο Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ
Θεζζαινλίθεο» ιεηηνπξγεί ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαηά ηνπο
θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο, γεγνλφο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ αλαπηπμηαθή
ηνπ πνιηηηθή.
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Κεθάλαιο Α΄: Ζ διοίκηζη ηος Οπγανιζμού
Άπθπο 2: Γιοικηηικό ςμβούλιο
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδεηαη σο αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο
ηνπ

λένπ

Οξγαληζκνχ

πξνζδηνξίδνληαη

νη

ην

ελλεακειέο

αξκνδηφηεηέο

ηνπ

Γηνηθεηηθφ
θαη

πκβνχιην

ξπζκίδνληαη

ηα

απηνχ,

δεηήκαηα

ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
αλαγνξεχεηαη αξκφδην γηα φια, γεληθψο, ηα δεηήκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ «Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ
Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο», θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα, κε
εμαίξεζε απηά, γηα ηα νπνία απνθιεηζηηθά αξκφδηα ινηπά φξγαλα ηνπ θνξέα,
φπσο ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, νη Καιιηηερληθνί Γηεπζπληέο, ε Καιιηηερληθή
Δπηηξνπή ή νη πεληακειείο Δθνξείεο επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ-Μνπζείσλ.
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ραξάζζεη ηε γεληθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή,
εγθξίλεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ηεο Καιιηηερληθήο
Δπηηξνπήο, ην γεληθφ ζρεδηαζκφ, ηνλ εηήζην θαιιηηερληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ
πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ, απνδέρεηαη δσξεέο, επηρνξεγήζεηο θαη
ρνξεγίεο, ζπλάπηεη δάλεηα θαη πξνβαίλεη ζε θάζε λφκηκε εθκεηάιιεπζε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ

«Μεηξνπνιηηηθνχ

Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ

Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο» ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηνπ,

αζθεί

πεηζαξρηθή εμνπζία ζε δεχηεξν βαζκφ γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ
Οξγαληζκνχ, εγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ
απνινγηζκφ, απνθαζίδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, γηα ηελ
πξφζιεςε ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ θαη δηελεξγεί
έιεγρν λνκηκφηεηαο. επί ησλ πξάμεσλ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ησλ
Γηεπζπληψλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί ηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή ή ηνπο Γηεπζπληέο ηνπ Οξγαληζκνχ λα αζθνχλ επηκέξνπο
αξκνδηφηεηέο ηνπ. Ο Πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηνπ Γ δελ ακνίβνληαη θαη δελ
αζθνχλ θαιιηηερληθφ έξγν.
Ο Πξφεδξνο, ν Αληηπξφεδξνο, δχν κέιε θαη ην κέινο πνπ πξνέξρεηαη
απφ ηελ Δθνξεία ηεο Γηεχζπλζεο Φσηνγξαθίαο (Μνπζείν Φσηνγξαθίαο
Θεζζαινλίθεο) δηνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, δχν
κέιε ππνδεηθλχνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ θνηλσθεινχο
ηδξχκαηνο “Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο» ελψ κέιε ηνπ
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Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνηεινχλ ν εθάζηνηε Πξφεδξνο ηεο Γηεζλνχο
Δθζεζεο Θεζζαινλίθεο ή ν εθπξφζσπνο πνπ απηφο νξίδεη θαη εθπξφζσπνο
ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο, πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην Γήκαξρν. Με απηφλ ηνλ
ηξφπν δηαζθαιίδεηαη αθ' ελφο ε δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο ηνπ
Οξγαληζκνχ απφ ην δεκφζην, πνπ ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπεί ν επνπηεχσλ
Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ, αθεηέξνπ δε ε ζχκπξαμε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
θαη ηνπ Γήκνπ ζηε δηνίθεζε ηνπ θνξέα.
Άπθπο 3: Γενικόρ Γιεςθςνηήρ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ εηζάγεηαη ζηε δνκή δηνίθεζεο ηνπ λένπ
Οξγαληζκνχ θαη ξπζκίδεηαη εηδηθφηεξα ε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή απηνχ.
Απηφο δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ, κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ
Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο», κε ηεηξαεηή ζεηεία, πνπ κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη, θαη επηιέγεηαη χζηεξα απφ δηεζλή πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο.

Ζ

ζέζε

ηνπ

Γεληθνχ

Γηεπζπληή

είλαη

πιήξνπο

θαη

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Πεξηγξάθνληαη ηα πξνζφληα πνπ ζα πξέπεη λα
δηαζέηεη θαη πξνζδηνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ, πνπ κέρξη ζήκεξα θαη'
νπζίαλ ήηαλ θαηαλεκεκέλεο κε βάζε ηνλ Ν. 2557/1997, κεηαμχ Γηεπζπληή ηνπ
Κ.Μ..Σ. θαη Πξνέδξνπ ηνπ Γ...
Δηδηθφηεξα, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο πξνΐζηαηαη φισλ ησλ επηκέξνπο
Γηεπζχλζεσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ «Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ
Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο» θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ, επνπηεχεη
θαη ζπληνλίδεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο, επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ
απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ λφκσλ θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, εμεηδηθεχεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Καιιηηερληθή
Δπηηξνπή, ηε γεληθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή πνπ ραξάζζεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη εηζεγείηαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο θαη ηα κέζα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηνπ «Μεηξνπνιηηηθνχ
Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο», ζπληάζζεη ηνλ
εηήζην πξνυπνινγηζκφ, ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ
απνινγηζκφ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη
εγθξίλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζπλνκνινγεί θαη ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο,
γηα ηηο νπνίεο νη νηθείεο απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ παξέρνπλ
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ζρεηηθή

εμνπζηνδφηεζε,

εγθξίλεη

ηηο

ιεηηνπξγηθέο

δαπάλεο

ηνπ

«Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο»
θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο Γηεπζχλζεσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ, εηζεγείηαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηα πξνγξάκκαηα επηδνηήζεσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ
θαη ηνπο ζρεηηθνχο εηδηθνχο θαλνληζκνχο, εηζεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηε πξφζιεςε ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ θαη ζπλεξγαηψλ ηνπ
Οξγαληζκνχ, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ απαζρφιεζεο ή ηελ απφιπζε
απηψλ θαη εθδίδεη, θαηφπηλ ηεο έγθξηζεο ηνπ πκβνπιίνπ, ηηο ζρεηηθέο πξάμεηο,
θαηαλέκεη θαη ηνπνζεηεί ην πξνζσπηθφ ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ππεξεζηαθέο
κνλάδεο ηνπ Οξγαληζκνχ, θαηφπηλ γλψκεο ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ
δηεπζπληή, θαη ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη
πιεξέζηεξε αμηνπνίεζή ηνπ, αζθεί πεηζαξρηθή εμνπζία ζε πξψην βαζκφ ζην
πξνζσπηθφ ηνπ «Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ
Θεζζαινλίθεο», εθπξνζσπεί ηνλ «Μεηξνπνιηηηθφ Οξγαληζκφ Μνπζείσλ
Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο» δηθαζηηθά ή εμψδηθα ζε ζπγθεθξηκέλεο
ππνζέζεηο, θαηφπηλ ζρεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Πξνθεηκέλνπ

δε

λα

απνθεπρζνχλ θαηλφκελα

δηαζηαχξσζεο ή

ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ κε άιια φξγαλα ηνπ θνξέα θαη ηδίσο φζα είλαη
επηθνξηηζκέλα κε ηελ επηινγή θαιιηηερληθψλ πξνζαλαηνιηζκψλ θαη ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ησλ επηκέξνπο πξνγξακκαηηθψλ δξάζεσλ ησλ Μνπζείσλ,
πξνβιέπεηαη ξεηψο φηη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο δελ αζθεί θαιιηηερληθφ έξγν.

Κεθάλαιο Β'
Οπγάνωζη Γιεςθύνζεων και Τπηπεζιών ηος Οπγανιζμού
Άπθπο 4: Γιάπθπωζη Γιεςθύνζεων – Καλλιηεσνική Δπιηποπή
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ πξνζδηνξίδεηαη ε δηάξζξσζε θαη
νξγάλσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ, ζηηο νπνίεο
αλαηίζεηαη ε επηδίσμε ηεο βαζηθήο δεκφζηαο απνζηνιήο ηνπ, δειαδή ε
αλάπηπμε κνπζεηαθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη θαιιηηερληθψλ δξάζεσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ επηιέγεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία απηνηειψλ επηκέξνπο επηρεηξεζηαθψλ
δνκψλ, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ είδνπο ή ηνπ
κέζνπ ηεο κνπζεηαθήο/θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνάγνπλ θαη
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ππνζηεξίδνπλ. Οη κνλάδεο απηέο νξγαλψλνληαη θαη' αξρήλ σο Γηεπζχλζεηο θαη
θέξνπλ ζηε δεκφζηα επηθνηλσλία ηνπο ηνληίηιν ηνπ Μνπζείνπ εθ' φζνλ
δηαζέηνπλ απηνηειείο ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. Οη ελ
ιφγσ επηρεηξεζηαθέο δνκέο αθ' ελφο δηαζέηνπλ σο πξνο ην πεξηερφκελν θαζ'
εαπηφ ηεο κνπζεηαθήο/θαιιηηερληθήο ηνπο δξαζηεξηνπνίεζεο ηζρπξή δηνηθεηηθή
απηνηέιεηα, αθεηέξνπ ππνζηεξίδνληαη ζηε ηξέρνπζα δηνηθεηηθή-νηθνλνκηθή
ηνπο ιεηηνπξγία αιιά θαη ππάγνληαη ηεξαξρηθά σο πξνο ηα δεηήκαηα απηά ζηελ
εληαία ηεξαξρία δηνίθεζεο ηνπ φινπ Οξγαληζκνχ-πιαηθφξκαο.
ζηνλ

«Μεηξνπνιηηηθφ

Οξγαληζκφ

Μνπζείσλ

Δηδηθφηεξα,

Δηθαζηηθψλ

Σερλψλ

Θεζζαινλίθεο» ζπληζηψληαη θαη ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο Γηεπζχλζεηο: α)
Μνληέξλαο Σέρλεο, β) χγρξνλεο Σέρλεο, γ) Φσηνγξαθίαο ελψ σο απηνηειέο
Σκήκα απηνχ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ην Κέληξν χγρξνλεο Σέρλεο
κεηνλνκαδφκελν ζε Πεηξακαηηθφ Κέληξν Σερλψλ. Οη Γηεπζπληέο απαξηίδνπλ
ηελ Καιιηηερληθή Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάθξηζε
κεηαμχ Μνληέξλαο θαη χγρξνλεο Σέρλεο αθνινπζεί ελ πξνθεηκέλσ
επηθξαηήζαζεο ζην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο απφςεηο θαη
αλαθέξεηαη θαηά πξνζέγγηζε θαη ζπκβαηηθά ζηε θαιιηηερληθή παξαγσγή πξν
θαη κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, αληίζηνηρα.
Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηεο
Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο, πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ
ππεξεζηαθψλ δνκψλ κε θαιιηηερληθή/κνπζεηαθή δξάζε θαη ηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή. πγθαιείηαη απφ ηνλ ηειεπηαίν θαη ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά ηνλ κήλα, θαζψο θαη φπνηε ην δεηήζεη έλα απφ ηα κέιε ηεο. Έξγν ηεο
Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο είλαη λα εμεηάδεη ηξφπνπο πνπ δηεπθνιχλνπλ
ζπλνιηθά ην θαιιηηερληθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη γεληθφηεξα ηνπο
ζηφρνπο ηνπ «Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ
Θεζζαινλίθεο» θαη λα εηζεγείηαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή νπνηνδήπνηε ζέκα έρεη
ζρέζε κε ην επηζηεκνληθφ, δηνηθεηηθφ θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ
Μνπζείνπ. Ζ Καιιηηερληθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη επίζεο ζην Γεληθφ Γηεπζπληή
θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπιινγψλ ηνπ Μνπζείνπ
κε αγνξέο, θαζψο θαη ηελ απνδνρή δσξεψλ, ρνξεγηψλ, θιεξνλνκηψλ,
θιεξνδνζηψλ θαη παξαρσξήζεσλ.
Πεξαηηέξσ, δε, ξπζκίδεηαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηκέξνπο
ζπιινγηθψλ θαη κνλνπξφζσπσλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. πγθεθξηκέλα,ηΣν
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Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ηελ
Καιιηηερληθή Δπηηξνπή, θαηαξηίδεη Καλνληζκφ Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπ
Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 1 ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄314),
φπσο ηζρχεη, κε ηνλ νπνίνλ ξπζκίδεηαη εηδηθφηεξα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ
εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπίζεο, κε θαλνληζηηθέο
απνθάζεηο ηνπ πνπ εγθξίλνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ, δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο
θαη ηξνπνπνηνχλ ηνλ Καλνληζκφ-Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ
Οξγαληζκνχ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, εθφζνλ πεξηέξρνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε
ηξφπν ζηνλ Οξγαληζκφ ζεκαίλνπζεο ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο, πνπ εκπίπηνπλ
ζε ηδηαίηεξν ή λέν είδνο εηθαζηηθήο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, φπσο ε
γιππηηθή, ην αξρηηεθηνληθφ θαη βηνκεραληθφ ζρέδην ή ηα θφκηθο, κπνξεί, γηα ηνλ
ζθνπφ ηεο δηαρείξηζεο απηψλ θαη ηελ πξναγσγή ηνπ θαηά πεξίπησζε είδνπο
θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, λα ηδξχεη λέεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, απηνηειείο ή
κε πνπ θέξνπλ ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο επηθνηλσλίαο ηνπο ηνλ ηίηιν
«Μνπζείν». Οη ελ ιφγσ πξνβιέςεηο απνβιέπνπλ αθξηβψο λα δηαζθαιίζνπλ
ζεζκηθά ηελ αλνηθηή πξνο κέιινλ δηάζηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ σο πιαηθφξκα
κνπζεηαθψλ εγρεηξεκάησλ.
Άπθπο 5: “Μοςζείο Μονηέπναρ Σέσνηρ – ςλλογή Κωζηάκη” (Γιεύθςνζη
Μονηέπναρ Σέσνηρ)
Με ηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηδξχεηαη Γηεχζπλζε Μνληέξλαο Σέρλεο κε ηίηιν
“Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο-πιινγή Κσζηάθε” θαη πξνζδηνξίδνληαη ε
απνζηνιή, νη ζηφρνη θαη ε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ Γηεχζπλζε Μνληέξλαο Σέρλεο
δηαρεηξίδεηαη ηα έξγα ηέρλεο έσο ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 θαη σο επί ην πιείζηνλ
ηελ δηεζλνχο θήκεο θαη κνλαδηθή ζην είδνο ηεο ζπιινγή Κσζηάθε ηνπ ΚΜΣ
θαζψο θαη ην αξρείν Κσζηάθε κε έξγα θαη αληηθείκελα ηεο πεξηφδνπ ηεο
ξσζηθήο πξσηνπνξίαο (1900-1930).
Ζ ζπιινγή Κσζηάθε ζην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο
αγνξάζηεθε απφ ην ειιεληθφ δεκφζην θαη απνηειείηαη απφ 1277 έξγα
(πίλαθεο, ζρέδηα, ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα) ηεο πεξηφδνπ ηεο ξσζηθήο
πξσηνπνξίαο, ηα νπνία θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ θαιιηηερλψλ θαη ησλ
θηλεκάησλ ηεο επνρήο ζηε Ρσζία, απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα σο ηε
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δεθαεηία ηνπ 1930. Ζ ζπιινγή Κσζηάθε δηαζέηεη, εθηφο απφ ηα ίδηα ηα έξγα
ηέρλεο, έλα πινχζην αξρείν (ζρέδηα, ρεηξφγξαθα, θσηνγξαθίεο, έληππα,
επηζηνιέο θ.ά.) κε κεγάιε επηζηεκνληθή αμία. Ζ ζπιινγή θαη ην αξρείν
Κσζηάθε θαη ζπλαθφινπζα ε επηκειήο επηζηεκνληθή κειέηε, ε αμηνπνίεζε
κέζα απφ εθπαηδεπηηθά θαη άιια πξνγξάκκαηα θαη ε πξνβνιή ηεο ξσζηθήο
πξσηνπνξίαο θαηέρεη ηνλ βαζηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ησλ ζπιινγψλ ηεο
Γηεχζπλζεο Μνληέξλαο Σέρλεο θαη απνηειεί θνκβηθφ ζεκείν ηεο ζπλεξγαζίαο
κε ην εμσηεξηθφ κέζα απφ ηηο ήδε θαζηεξσκέλεο θαη επεξρφκελεο ζπλεξγαζίεο
κε κνπζεία θαη ηδξχκαηα δηεζλνχο θχξνπο ζην εμσηεξηθφ. Δπηπιένλ ιεηηνπξγεί
σο δηεζλέο εξεπλεηηθφ θέληξν γηα επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχλ ζέκαηα απφ ηελ
ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα. Ζ Γηεχζπλζε
Μνληέξλαο Σέρλεο δχλαηαη λα εκπινπηηζηεί θαη κε άιια έξγα ηεο πεξηφδνπ
ηνπ κνληεξληζκνχ.
Πεξαηηέξσ νξίδεηαη φηη ηνπ Μνπζείνπ Μνληέξλαο Σέρλεο πξντζηαηαη
Γηεπζπληήο πνπ επηιέγεηαη κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
ζρεηηθψλ ππνςεθηνηήησλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ «Μεηξνπνιηηηθνχ
Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Μνληέξλαο θαη χγρξνλεο Σέρλεο». Σνλ δηνξηζκφ ηνπ
επηιεγέληνο ζηε ζέζε δηεπζπληή κε ηεηξαεηή ζεηεία, πνπ κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη, δηελεξγεί κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε
απφθαζή ηνπ ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ. Πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα
πξνζφληα θαη ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ Γηεπζπληή Μνληέξλαο Σέρλεο, ε ζέζε
ηνπ νπνίνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.
Άπθπο 6: “Μοςζείο ύγσπονηρ Σέσνηρ - ςλλογέρ Μακεδονικού
Μοςζείος ύγσπονηρ Σέσνηρ και Κπαηικού Μοςζείος ύγσπονηρ
Σέσνηρ” (Γιεύθςνζη ύγσπονηρ Σέσνηρ)
Οη δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ απνζηνιή, ηνπο ζηφρνπο
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο (Γηεχζπλζε χγρξνλεο
Σέρλεο). Έηζη, νη ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ζπληζηνχλ αθξηβψο ηνλ ζεζκηθφ
ππνδνρέα, εληφο ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ, ησλ ζπιινγψλ έξγσλ ηέρλεο πνπ
παξαρσξνχληαη απφ ην θνηλσθειέο ίδξπκα Μ.Μ..Σ..
Απνζηνιή ηεο Γηεχζπλζεο χγρξνλεο Σέρλεο είλαη ε πξναγσγή ηεο
ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη ε κειέηε ησλ ξεπκάησλ ηεο ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ, κέζα απφ ηε δηάζσζε θαη αλάδεημε ησλ εηθαζηηθψλ, σο επί ην
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πιείζηνλ, επηηεπγκάησλ ηεο. Σελ απνζηνιή απηή επηηειεί ε Γηεχζπλζε
χγρξνλεο Σέρλεο δηαρεηξηδφκελε νηθνλνκηθά, αλαδεηθλχνληαο δηεζλψο θαη
αμηνπνηψληαο επηζηεκνληθά ηε ζπιινγή Ηφια, ηε ζπιινγή Ξχδε, ηε ζπιινγή
Απέξγε θαη ηηο ινηπέο ζπιινγέο θαη έξγα ζχγρξνλεο ηέρλεο ηνπ Ηδξχκαηνο
«Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο», πνπ εμαθνινπζνχλ λα εθηίζεληαη
κφληκα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, κε βάζε ηελ πιήξε πεξηγξαθή
αλαιπηηθνχ θσδηθνπνηεκέλνπ πίλαθα θαη ηα νηθεία δηαγξάκκαηα θαηφςεσλ
ησλ παξαρσξνχκελσλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηηο ζπιινγέο
ζχγρξνλεο ηέρλεο ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο.
Ζ Γηεχζπλζε χγρξνλεο Σέρλεο ζα αλαδεηθλχεη ηηο ηάζεηο ηεο
ζχγρξνλεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ απφ ηελ κεηαπνιεκηθή
πεξίνδν σο ηηο εκέξεο καο ρσξίο εζσζηξεθείο ηδενινγίεο ή επαξρηαθνχο
κηκεηηζκνχο θαη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή πξαθηηθή, ζπλαθψλ ηδξπκάησλ.
Αθφκα, ε Γηεχζπλζε χγρξνλεο Σέρλεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Κέληξν
Πεηξακαηηθψλ Σερλψλ ζα είλαη ν βαζηθφο δηνξγαλσηήο ηνπ ζεζκνχ ηεο
Μπηελάιε χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο.
Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο, νη ππεξεζίεο ηεο Γηεχζπλζεο
χγρξνλεο Σέρλεο δηαξζξψλνληαη ζηα εμήο Σκήκαηα: (α) Σκήκα πιινγψλ,
(β) Σκήκα Έξεπλαο θαη Αξρείνπ. Πεξηγξάθνληαη νη ζθνπνί θαη ηα κέζα
εθπιήξσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο.
Ο Γηεπζπληήο χγρξνλεο Σέρλεο επηιέγεηαη θαη απηφο κεηά απφ
δεκφζηα πξφζθιεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνςεθηνηήησλ απφ ην
Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην

ηνπ

«Μεηξνπνιηηηθνχ

Οξγαληζκνχ

Μνπζείσλ

Μνληέξλαο θαη χγρξνλεο Σέρλεο». Σνλ δηνξηζκφ ηνπ επηιεγέληνο ζηε ζέζε
δηεπζπληή κε ηεηξαεηή ζεηεία, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, δηελεξγεί κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε απφθαζή ηνπ ν Τπνπξγφο
Πνιηηηζκνχ. Πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πξνζφληα θαη ν ηξφπνο επηινγήο
ηνπ Γηεπζπληή χγρξνλεο Σέρλεο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ είλαη πιήξνπο θαη
απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο.
Σελ απηνηέιεηα ησλ κνπζεηαθψλ θαη θαιιηηερληθψλ δξάζεσλ ηεο
Γηεχζπλζεο χγρξνλεο Σέρλεο δηαζθαιίδεη ζεζκηθά ε ίδξπζε, ζην πιαίζην
απηήο, πεληακεινχο Δθνξείαο κε γλσκνδνηηθή απνθιεηζηηθά αξκνδηφηεηα.
Απνζηνιή ηεο είλαη λα επνπηεχεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε πνξεία ηεο
Γηεχζπλζεο θαη ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή ηεο. Σα κέιε ηεο δηνξίδνληαη κε
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απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ κε ηξηεηή ζεηεία. Σνλ πξφεδξν θαη δχν
κέιε ηεο Δθνξείαο ηεο Γηεχζπλζεο χγρξνλεο Σέρλεο ππνδεηθλχεη ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο “Μαθεδνληθφ Μνπζείν
χγρξνλεο Σέρλεο”, ελψ ηηο ππφινηπεο δχν ζέζεηο θαηαιακβάλνπλ έλα κέινο
πνπ ππνδεηθλχεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ
Μνπζείσλ θαη έλα πνπ ππνδεηθλχεη ην Δπηκειεηήξην Δηθαζηηθψλ Σερλψλ
Διιάδνο. Ζ Δθνξεία εθηφο απφ εγγχεζε απηνηέιεηαο απνηειεί επηπιένλ
βαζηθή ζεζκηθή δηαζχλδεζε ηνπ Μνπζείνπ κε ηε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηνλ
επαγγεικαηηθφ θιάδν ησλ εηθαζηηθψλ θαιιηηερλψλ.
Άπθπο

7:

Μοςζείο

Φωηογπαθίαρ

Θεζζαλονίκηρ

(Γιεύθςνζη

Φωηογπαθίαρ)
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζδηνξίδνληαη ε απνζηνιή, νη ζηφρνη
θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο (Γηεπζπλζε
Φσηνγξαθίαο). Με ηηο ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο, αλαδηαξζξψλεηαη δηνηθεηηθά
θαη αλαβαζκίδεηαη ζε Γηεχζπλζε, ην κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ σο απιφ
ηδηαίηεξν ηκήκα ηνπ Κ.Μ..Σ. κε μερσξηζηφ πξνυπνινγηζκφ Μνπζείν
Φσηνγξαθίαο. Ζ λέα απηή Γηεχζπλζε ππφθεηηαη κελ απφ δηνηθεηηθή θαη
νηθνλνκηθή ζθνπηά ζηελ εληαία δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ Οξγαληζκνχ, δηαηεξεί,
ηδίσο κέζσ ηεο πεληακεινχο επνπηεχνπζαο Δθνξείαο, ηελ απηνηέιεηα ηεο
κνπζεηαθήο/θαιιηηερληθήο

ηεο

ιεηηνπξγίαο.

Έηζη

αλακέλεηαη,

φπσο

πξναλαθέξζεθε λα εθιείςνπλ δηαρεηξηζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ παξειζφληνο
πνπ νθείινληαλ ζηελ εθ ηνπ λφκνπ αζάθεηα ηεο ζρέζεο ηνπ Μ.Φ.Θ. κε ηνλ
“κεηξηθφ” θνξέα ηνπ Κ.Μ..Σ.
Δηδηθφηεξα,

απνζηνιή

ηεο

Γηεχζπλζεο

Φσηνγξαθίαο

(“Μνπζείν

Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο”) είλαη ε κειέηε θαη πξναγσγή ηεο ηέρλεο ηεο
θσηνγξαθίαο θαη ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα θαη εμνηθείσζε ηνπ επξένο θνηλνχ κε
απηήλ θαζψο θαη κε παιαηφηεξα θαη ζχγρξνλα ξεχκαηά ηεο. Σελ απνζηνιή
απηή επηδηψθεη ε Γηεχζπλζε Φσηνγξαθίαο δηαρεηξηδφκελε νηθνλνκηθά,
πξνβάιινληαο

δηεζλψο

θαη

αμηνπνηψληαο

επηζηεκνληθά

ηηο

ζπιινγέο

θσηνγξαθίαο ηνπ Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο, πνπ ιεηηνπξγνχζε
σο ηδηαίηεξν ηκήκα ζην πιαίζην ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο,
θαζψο θαη φζεο ηπρφλ παξαρσξνχληαη ζε απηή ή πξφθεηηαη λα απνθηεζνχλ
θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ζην κέιινλ.
17

Ζ Γηεχζπλζε Φσηνγξαθίαο δηαρεηξίδεηαη ηηο ζπιινγέο θαη ηα αξρεία
θσηνγξαθίαο ηνπ Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο, εληζρχεη ηελ έξεπλα
γχξσ απφ ηε θσηνγξαθία ζηελ Διιάδα, αλαδεηθλχεη ηελ ηζηνξία ηεο
θσηνγξαθίαο, θαζηζηά γλσζηά ηα δηεζλή ξεχκαηα γηα ηελ θσηνγξαθία θαη
ππνζηεξίδεη ην έξγν ζχγρξνλσλ θσηνγξάθσλ. Δπίζεο είλαη ν δηνξγαλσηήο
ηνπ ζεζκνχ ηεο Μπηελάιε Φσηνγξαθίαο ζηελ Θεζζαινλίθε.
Ο Γηεπζπληήο Φσηνγξαθίαο επηιέγεηαη κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε
θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνςεθηνηήησλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ηνπ «Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Μνληέξλαο θαη χγρξνλεο
Σέρλεο». Σνλ δηνξηζκφ ηνπ επηιεγέληνο ζηε ζέζε δηεπζπληή κε ηεηξαεηή
ζεηεία, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, δηελεξγεί κεηά απφ πξφηαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε απφθαζή ηνπ ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ.
Πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πξνζφληα θαη ν ηξφπνο επηινγήο ηνπ
Γηεπζπληή Φσηνγξαθίαο, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο.
Σε ιεηηνπξγία ηεο Γηεχζπλζεο Φσηνγξαθίαο θαη ην έξγν ηνπ Γηεπζπληή
ηεο επνπηεχεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί πεληακειήο Eθνξεία, κε
γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα. Ο πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δθνξείαο ηεο
Γηεχζπλζεο Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο δηνξίδνληαη κε ηξηεηή ζεηεία απφ ηνλ
Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ. Έλα εθ ησλ κειψλ ηεο Δθνξείαο ηεο Γηεχζπλζεο
Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο, ελψ
έλα αθφκε επηιέγεηαη ππνρξεσηηθά κεηαμχ ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηνλ Τπνπξγφ
κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο
Γηεχζπλζεο χγρξνλεο Σέρλεο, έηζη θαη εδψ, ε ιεηηνπξγία ηεο γλσκνδνηηθήο
Δθνξείαο, πνπ ζε θακκία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ππνθαηαζηαζεί ζηε ζέζε
θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ.. ηνπ φινπ Οξγαληζκνχ, απνηειεί εγγχεζε ηφζν
ηεο απηνηέιεηαο ηεο κνπζεηαθήο θαη θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο
Δθνξείαο (ηδίσο κε ηελ απνλνκή ζε απηήλ εμνπζίαο αξλεζηθπξίαο ζε
πεξίπησζε απφθιηζεο απφ ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ πνπ
πξνβιέπεη ην παξφλ ζρέδην), φζν θαη ηεο δηαζχλδεζεο κε ηνλ θφζκν ηεο
θαιιηηερληθήο θσηνγξαθίαο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Με ζπγθεθξηκέλε
δε πξφβιεςε θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ζηελ επνπηεχνπζα Δθνξεία
ηπρφλ δσξεηψλ ζεκαληηθψλ θσηνγξαθηθψλ ζπιινγψλ ή εθπξνζψπσλ ηνπο.
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Άπθπο 8: Πειπαμαηικό Κένηπο Σεσνών
Οη ξπζκίζεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδνπλ ηελ απνζηνιή, ηνπο ζηφρνπο θαη ηε
ιεηηνπξγία ηνπ Πεηξακαηηθνχ Κέληξνπ Σερλψλ πνπ ζα ιεηηνπξγεί σο απηνηειέο
Σκήκα ηνπ Οξγαληζκνχ θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ Κέληξνπ
χγρξνλεο Σέρλεο ηνπ ΚΜΣ.
Βαζηθή απνζηνιή ηνπ Πεηξακαηηθνχ Κέληξνπ Σερλψλ είλαη λα πξνσζεί
ηηο ζχγρξνλεο πεηξακαηηθέο θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο. Γηαηεξεί ηνλ πεηξακαηηθφ
θαη θαηλνηφκν ραξαθηήξα ηνπ, ππνζηεξίδεη κέζα απφ ηε εθζεζηαθή πνιηηηθή
ηνπ λέεο παξαγσγέο έξγσλ, εθαξκφδεη αλνηθηέο πξνζθιήζεηο πξνο
θαιιηηέρλεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ηνπηθνχο θαη δηεζλείο θνξείο γηα ηελ
παξαγσγή εηθαζηηθψλ αιιά θαη δηαζεκαηηθνχ πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα
γεγνλφησλ ηνπηθψλ θαη δηεζλψλ. Δπηπιένλ, ην Κέληξν Πεηξακαηηθψλ Σερλψλ
εληζρχεη ηδηαίηεξα ηελ ζχλζεζε ησλ ηερλψλ θαη ηελ ζρέζε ηεο ηέρλεο κε ηελ
επηζηήκε θαη ζηεξίδεη ηνπο λένπο θαιιηηέρλεο ζηα πξψηα ηνπο επαγγεικαηηθά
εγρεηξήκαηα.
Σν Πεηξακαηηθφ Κέληξν Σερλψλ δελ δηαζέηεη ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο,
σζηφζν επλνεί θαη ππνζηεξίδεη κε ην έξγν ηνπ ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ
ζπιινγψλ χγρξνλεο Σέρλεο. Σε ιεηηνπξγία ηνπ απηνηεινχο Σκήκαηνο
“Πεηξακαηηθνχ Κέληξν Σερλψλ θαη Γεκηνπξγίαο” δηεπζχλεη ν πξντζηάκελνο
απηνχ, πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Πεηξακαηηθνχ Κέληξνπ Σερλψλ
θαη επηιέγεηαη κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ
ππνςεθηνηήησλ

απφ

ην

Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην

ηνπ

«Μεηξνπνιηηηθνχ

Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Μνληέξλαο θαη χγρξνλεο Σέρλεο». Σνλ δηνξηζκφ ηνπ
επηιεγέληνο ζηε ζέζε πξντζηακέλνπ κε ηεηξαεηή ζεηεία, πνπ κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη, δηελεξγεί κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη κε
απφθαζή ηνπ ν Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ. Πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα
πξνζφληα

θαη

ν

ηξφπνο

επηινγήο

ηνπ

πξντζηακέλνπ

ηνπ

Κέληξνπ

Πεηξακαηηθψλ Σερλψλ, ε ζέζε ηνπ νπνίνπ είλαη πιήξνπο θαη απνθιεηζηηθήο
απαζρφιεζεο.
Άπθπο 9: Δνιαίερ διοικηηικέρ και βοηθηηικέρ ςπηπεζίερ - Πποζωπικό
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 πεξηγξάθνληαη θαη ξπζκίδνληαη νη δηνηθεηηθέο θαη
ππνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εληαία δηνηθεηηθν-νηθνλνκηθή
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πιαηθφξκα ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ πιαηζηψλεη θαη ππνζηεξίδεη ηα επηκέξνπο
κνπζεηαθά εγρεηξήκαηα.
Με ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηε κνληέξλα ηέρλε, ηε ζχγρξνλε ηέρλε, ηελ
θσηνγξαθία θαη ηηο πεηξακαηηθέο ηάζεηο ζηελ εηθαζηηθή δεκηνπξγία ν λένο
Οξγαληζκφο ζέηεη σο βαζηθνχο πξνγξακκαηηθνχο ζηφρνπο ηελ επηζηεκνληθή
αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ησλ ζπιινγψλ ηνπ θαη ηελ

ελίζρπζε ηεο

εμσζηξέθεηαο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα. ηηο εληαίεο ππεξεζίεο ηνπ
Οξγαληζκνχ ζπγθαηαιέγνληαη ε Γξακκαηεία, ην Λνγηζηήξην, ηα ζπζηήκαηα
αζθαιείαο, θχιαμεο θαη επνπηείαο, ηα εξγαζηήξηα ζπληήξεζεο, ε βηβιηνζήθε.
Αθφκε, ζα πξνβιέπεηαη θεληξηθή ιεηηνπξγία θαη εθαξκνγή πξφηππσλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξνγξακκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο γηα φιεο
ηηο ειηθηαθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο θαη νξγάλσζε εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ επηκειεηψλ κνπζείσλ
κνληέξλαο θαη ζχγρξνλεο ηέρλεο.
πγθεθξηκέλα, νη ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ νη εληαίεο δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο ζπλίζηαληαη ηδίσο ζηηο εμήο:
(α) Γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ελ γέλεη
ππεξεζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. (β) Γηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ. (γ)
Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ππεξεζίεο ινγηζηεξίνπ. (δ) Γηαρείξηζε αζθάιεηαο
ζπιινγψλ

θαη

θηηξηαθψλ

εγθαηαζηάζεσλ.

(ε)

Τπνζηήξημε

ηερληθψλ

ιεηηνπξγηψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη παξνρή ππεξεζηψλ
ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ. (ζη) Τπνζηήξημε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ απεπζχλνληαη ηφζν ζε ζρνιηθέο ειηθίεο
φζν θαη ελήιηθεο. (δ) Τπνζηήξημε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο εθζέζεσλ θαη
εθδειψζεσλ πνιηηηζκνχ (κνπζηθή, ζέαηξν, ιφγνο θ.α.). (ε) ρεδηαζκφο θαη
ππνζηήξημε

ηεο

πινπνίεζεο

ρξεκαηνδνηνπκέλσλ

πξνγξακκάησλ.

(ζ)

Γηαηήξεζε θαη ζπλερήο εκπινπηηζκφο βηβιηνζήθεο ηζηνξίαο θαη ζεσξίαο ηεο
ηέρλεο θαη κνπζεηνινγίαο κε δηαζχλδεζε κε δηεζλή ειεθηξνληθά δίθηπα, (η)
Οξγάλσζε εξγαζηεξίνπ ζπληήξεζεο. (ηα) Δθκεηάιιεπζε πσιεηεξίσλ,
θπιηθείσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη

γηα εθδειψζεηο

πνιηηηζκνχ. (ηβ) Αλάπηπμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπλεξγαζηψλ
θαζψο θαη δξάζεσλ πξνψζεζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαπαξαγσγψλ
έξγσλ ή αληηθεηκέλσλ ηέρλεο, πνπ ζπλάδνπλ κε ηε δεκφζηα -ελ γέλεηαπνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ. (ηγ) Αλάπηπμε δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαζψο θαη
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δξάζεσλ ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο, πξνβνιήο θαη πξνζέιθπζεο ρνξεγηψλ.
(ηδ) Αλάπηπμε δξάζεσλ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ ζε ζπλάθεηα κε ηα αληηθείκελα
ησλ ζπιινγψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. (ηε) Ννκηθή ππνζηήξημε.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ην
πξνζσπηθφ ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ
Θεζζαινλίθεο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α' ηνπ λ.
3429/2005 (A' 314). Σν πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείην κε ζχκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνχ δηθαίνπ ζην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο, ηνπ Μνπζείνπ
Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, κεηαθέξεηαη κε ηα ίδηα
δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ζηνλ ηδξπφκελν κε ηνλ παξφληα λφκν
Οξγαληζκφ θαη θαηαλέκεηαη ζηηο δηεπζχλζεηο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ
κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, θαηφπηλ εηζήγεζεο ησλ επηκέξνπο
Γηεπζπληψλ. Ο Μεηξνπνιηηηθφο Οξγαληζκφο Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ
Θεζζαινλίθεο, σο θαζνιηθφο δηάδνρνο ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο
Σέρλεο, ππεηζέξρεηαη ζηε ζέζε ηνπ ηειεπηαίνπ, σο εληνιέαο ή εξγνδφηεο ή
αλαζέηνπζα αξρή, ζην πιαίζην ζπκβάζεσλ εληνιήο ή αλάζεζεο έξγνπ ή
ππεξεζίαο πνπ ην ηειεπηαίν είρε ηπρφλ ζπλάςεη. Ζ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ
γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, παγίσλ ή πεξηνδηθψλ, ηνπ
Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο
δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ Α’ 28),
φπσο απηφο θάζε
πξνγξακκάησλ

θνξά

ηζρχεη.

ην

ρξεκαηνδνηνπκέλσλ

ή

πιαίζην,

δε, ηεο πινπνίεζεο

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ

απφ

επξσπατθνχο φξνπο, ν Οξγαληζκφο κπνξεί λα απαζρνιεί πξνζσπηθφ κε
ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 ηνπ Ν.
4314/2014 (ΦΔΚ Α' 265) θαη 8 παξ. 3 ηνπ Ν. 4325/2015 (ΦΔΚ Α΄47). Δθφζνλ
ην πθηζηάκελν πξνζσπηθφ ηνπ Οξγαληζκνχ δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ή αλαγθψλ εμεηδηθεπκέλνπ ή ηερληθνχ ραξαθηήξα, ην
ζρεηηθφ έξγν ή ππεξεζία, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ
εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε θαηάιιειν
εξγνιήπηε ή πάξνρν, ν νπνίνο επηιέγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.
60/2007 (ΦΔΚ Α' 64), φπσο απηφ εθάζηνηε ηζρχεη. Δηδηθά γηα ηνλ ζρεδηαζκφ
θαη
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πινπνίεζε

εηδηθψλ

απηνρξεκαηνδνηνπκέλσλ

εθπαηδεπηηθψλ

πξνγξακκάησλ ή εθζεζηαθψλ εθδειψζεσλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε
απφθαζή ηνπ, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, είλαη δπλαηφλ λα
αλαζέηεη, κεηά απφ δεκφζηα πξφζθιεζε, ην ζρεηηθφ έξγν ή ππεξεζία ζε
πξφζσπα θνξείο ηεο θαηάιιειεο εμεηδίθεπζεο. Πεξηγξάθνληαη, ηέινο, νη
δπλαηφηεηεο απφζπαζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νη
απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.

Κεθάλαιο Γ΄: Εηηήμαηα διοικηηικήρ και οικονομικήρ λειηοςπγίαρ ηος
Οπγανιζμού
Άπθπο 10: Πεπιοςζία ηος Οπγανιζμού
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ νξίδνληαη ηα πεξί ηεο πεξηέιεπζεο ζηνλ
λέν Οξγαληζκφ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ δχν επηκέξνπο κνπζεηαθψλ
θνξέσλ ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο ζπλελψλνληαη, δηα ηνπ παξφληνο
πξνηεηλνκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ.
πγθεθξηκέλα,
πξνηεηλνκέλσλ
Μνπζείνπ

πξνβιέπεηαη

ξπζκίζεσλ,

χγρξνλεο

θάζε

Σέρλεο,

φηη

απφ

ηελ

πεξηνπζηαθφ

έλαξμε

ζηνηρείν

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

ηζρχνο
ηνπ

ηνπ

ησλ

Κξαηηθνχ
Μνπζείνπ

Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο, πεξηέξρεηαη απηνδηθαίσο, ρσξίο ηελ νηαδήπνηε
δηαηχπσζε, θαη αηειψο ζηνλ ζπληζηψκελν κε ηνλ παξφληα λφκν Οξγαληζκφ.
Πξνζδηνξίδνληαη δε εηδηθφηεξα ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θπξηφηεηαο ή
απνθιεηζηηθήο ρξήζεο επί θηλεηψλ, αθηλήησλ ή άυισλ πλεπκαηηθψλ
δεκηνπξγεκάησλ, πνπ ινγίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ λένπ
Οξγαληζκνχ.
Αληίζηνηρα, νξίδεηαη φηη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ
ζπκπεξηιακβάλνληαη, επίζεο, απαιιαγκέλα απφ πεξαηηέξσ ππνρξεψζεηο ή
βάξε, ηα παξαρσξνχκελα δηθαηψκαηα απνθιεηζηηθήο ρξήζεο επί ζπιινγψλ
ηέρλεο εγθαηζηάζεσλ, αξρείσλ θαη εμνπιηζκνχ απφ ην θνηλσθειέο ίδξπκα
“Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο”, κε αλαθνξά ζηνπο φξνπο ηεο απφ
19.4.2017 ζχκβαζεο ρξεζηδαλείνπ, δηάξθεηαο 30 εηψλ, απηνχ ηνπ ηειεπηαίνπ
κε ην λ.π.η.δ. “Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο”.
Πξνβιέπεηαη δε ηέινο φηη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, εληφο ηξηψλ κελψλ
απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, πξνβαίλεη ζε εληαία απνγξαθή ηνπ
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ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ
Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο, ππνβάιιεη απηή πξνο έγθξηζε
ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, θαη ηε δηαβηβάδεη εγθεθξηκέλε ζηνλ Τπνπξγφ
Πνιηηηζκνχ. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο θαηαρψξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηνπ νξγαληζκνχ δηελεξγείηαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία εληφο ηνπ κελφο
Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο.
Άπθπο 11: Πόποι
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη ελδερφκελεο
πεγέο εζφδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ θαη πξνβιέπεηαη θαηαζηαηηθά φηη θάζε έζνδν,
απ’ φπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη, πεξηέξρεηαη ζηνλ εληαίν θσδηθφ γεληθψλ εζφδσλ
ηνπ Οξγαληζκνχ. Δπηζεκαίλεηαη εηδηθφηεξα, φηη ε απαξίζκεζε ησλ ελ ιφγσ
πφξσλ απνηππψλεη ηελ αλάγθε ππέξβαζεο ηεο απνθιεηζηηθήο εμάξηεζεο ηεο
νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ λένπ Οξγαληζκνχ απφ ηελ θξαηηθή ηνπ
επηρνξήζε, ηδίσο ηελ έθηαθηε, εθηφο εηδηθψλ πεξηζηάζεσλ. Απηφ επηδηψθεηαη
λα επηηεπρζεί κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξφβιεςεο ηφζν ηεο απηνηεινχο
εκπνξηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

φζνλ

αθνξά

κάιηζηα

παξαγσγέο

θαη

αλαπξαγσγέο πιηθνχ ησλ επηκέξνπο κνπζεηαθψλ εγρεηξεκάησλ φζν θαη
κνξθψλ άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ελψζεηο θίισλ, δσξεηέο θαη ην επξχ
θνηλφ (crowdfunding).
Απφ

ηελ ππαγσγή ζηνλ εληαίν

θσδηθφ

γεληθψλ εζφδσλ ηνπ

Οξγαληζκνχ, εμαηξνχληαη νη ρνξεγίεο, ρξεκαηηθέο δσξεέο θαη εληζρχζεηο πνπ
δηελεξγνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ εθζέζεσλ ή εθδειψζεσλ
πνιηηηζκνχ θαη θαηαρσξίδνληαη ινγηζηηθά απ’ επζείαο ζηνπο εηδηθνχο θσδηθνχο
ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο ππεξεζηαθήο κνλάδαο.
Άπθπο 12: Οικονομική διασείπιζη – Έλεγσορ – Αλγόπιθμορ δίκαιηρ
καηανομήρ διαθεζίμων
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ επηβάιινληαη νξηζκέλνη θαλφλεο
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ξπζκίδνληαη ηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ
Διέγρνπ επί ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ.
Ο

Μεηξνπνιηηηθφο

Οξγαληζκφο

Μνπζείσλ

Δηθαζηηθψλ

θαη

Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο θαηαξηίδεη εληαίν πξνυπνινγηζκφ,
απηνηειή θεθάιαηα ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ νη επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνί ησλ
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Γηεπζχλζεσλ χγρξνλεο Σέρλεο, Φσηνγξαθίαο, Μνληέξλαο Σέρλεο θαη ηνπ
Πεηξακαηηθνχ Κέληξνπ Σερλψλ. ηνπο εηδηθνχο θσδηθνχο πνπ δηαηεξνχλ νη
Γηεπζχλζεηο Μνληέξλαο, χγρξνλεο Σέρλεο, Φσηνγξαθίαο θαη ην Κέληξν
Πεηξακαηηθψλ Σερλψλ, πεξηέξρνληαη ηα ππνιεηπφκελα δηαζέζηκα πνζά, πνπ
πξνθχπηνπλ αθνχ αθαηξεζνχλ απφ ηα πάζεο θχζεσο έζνδα νη δαπάλεο γηα
(α) ηελ θάιπςε ησλ πάγησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ, (β) ηελ θαηαβνιή ηεο
κηζζνδνζίαο θαη ησλ ακνηβψλ ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, (γ) ηελ
εθθαζάξηζε ησλ νηθείσλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη (δ) ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθήο αλάγθεο,
αλαγφκελεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηεο ππνδνκήο
ηνπ, πνπ θξίλεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
Αλγόριθμος δίκαιης καηανομής:
Γηα ηα ππνινηπφκελα πνζά πξνβιέπεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ζηνπο
εηδηθνχο

θσδηθνχο

κε

αιγφξηζκν

πνπ

πεξηγξάθεηαη

ιεπηνκεξψο.

Ο

αιγφξηζκφο γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ ππνιεηπνκέλσλ εζφδσλ ζηνρεχεη ζηελ
θαηά ην δπλαηφ δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπο. Γη’ απηφ θαη ιακβάλεη ππφςε ηφζν
ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ
Οξγαληζκνχ γηα ην επφκελν έηνο, δειαδή ηηο αλάγθεο ηνπο, φζν θαη ην
απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ηα δχν πξνεγνχκελα ρξφληα. Ο
νξίδνληαο ηεο δηεηίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θάζε κνλάδα ηνπ Οξγαληζκνχ λα
δηνξζψζεη ηπρφλ αζηνρίεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ή λα αληηζηαζκίζεη
απξνζδφθεηεο δπζθνιίεο θαη αληημνφηεηεο ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Παξάιιεια,
απνθεχγεηαη ε εζηίαζε ζηελ θεξδνθνξία – πνπ ζα ήηαλ αζχκβαηε κε ηε
θπζηνγλσκία ηνπ Οξγαληζκνχ – αθνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε αλαινγία ηνπ
απνηειέζκαηνο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη φρη ην θαζαξφ απνηέιεζκα
πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά εζφδσλ-εμφδσλ. Ζ δηαηήξεζε μερσξηζηψλ
θσδηθψλ θαη ε εθαξκνγή αιγνξίζκνπ, αθελφο δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία
φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ηπρφλ πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ή
ηδηνκνξθίεο ηεο εθάζηνηε δηνίθεζεο θαη δπζρεξαίλνπλ θεζμικά ηελ αλάπηπμε
εζσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ θαη δηελέμεσλ, αθεηέξνπ αθήλνπλ πεξηζψξην ζηελ
θάζε κνλάδα γηα ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ. Δπηπιένλ, γλσξίδνληαο ε
θάζε κνλάδα φηη ν πξνυπνινγηζκφο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνλ νπνίν ζα
ππνβάιεη θάζε ρξφλν, αιιά θαη ν ηξφπνο εθηέιεζήο ηνπ, ζα ζηαζκίδνληαη κε
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βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνχκελεο δηεηίαο, ζα έρεη θίλεηξν λα
ζρεδηάδεη πξνζεθηηθά θαη κε ξεαιηζκφ ην πξνγξακκαηηζκφ ηεο, αιιά θαη λα
επηδηψθεη ηελ πινπνίεζή ηνπ, γλσξίδνληαο παξάιιεια, φηη ε επηβξαβεχνληαη
ε πιεξφηεηα ηεο εθηέιεζεο θαη νη επηπιένλ πξσηνβνπιίεο κε ζεηηθφ
απνηέιεζκα. Σέινο, επεηδή ν θαηακεξηζκφο ησλ φπνησλ ππνιεηπφκελσλ
εζφδσλ είλαη θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ηζνξξνπία ζην εζσηεξηθφ ηνπ
Οξγαληζκνχ, ε ηειηθή απφθαζε γηα φπνηα ηξνπνπνίεζε, αλαηίζεηαη ζην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Πξνυπφζεζε, βέβαηα, είλαη λα ππάξρνπλ ππνιεηπφκελα
έζνδα, αιιά θαη λα θαηαξηίδνληαη εγθαίξσο νη πξνγξακκαηηζκνί ησλ
κνλάδσλ.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ πξνβιέπεηαη φηη κε
απφθαζε ηνπ επνπηεχνληνο Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ νξίδεηαη ηξηκειήο
εμειεγθηηθή Δπηηξνπή κε ηζάξηζκα αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Ο Πξφεδξνο ηεο
εμειεγθηηθήο επηηξνπήο είλαη νξθσηφο ειεγθηήο. Οξθσηφο ειεγθηήο κπνξεί λα
είλαη θαη άιιν ή άιια κέιε ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο. Ζ εμειεγθηηθή
επηηξνπή

ελεξγεί

ηνλ

έιεγρν

ηεο

νηθνλνκηθήο

δηαρείξηζεο

ηνπ

«Μεηξνπνιηηηθνχ Οξγαληζκνχ Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο».
Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο είλαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα
αλαλεψλεηαη. Ζ ακνηβή ησλ κειψλ ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο νξίδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γ.. Ο Τπνπξγφο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ παξαγγέιιεη
νπνηεδήπνηε έθηαθην έιεγρν, ηνλ νπνίν δηελεξγεί ην Διεγθηηθφ πλέδξην ή ην
αξκφδην φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Αθφκε, ν Οξγαληζκφο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, ζηηο νπνίεο ππάγνπλ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά δεκφζηα
λ.π.η.δ. νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2439/2005 (Α' 314), φπσο
απηφ ηζρχεη. Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε αξρίδεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο θαη
ηειεηψλεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο.
Άπθπο 13: Μεηαβαηικέρ και ηελικέρ πςθμίζειρ
Σν ελ ιφγσ άξζξν ζπγθεληξψλεη κηα ζεηξά εηδηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε σο επί ην πιείζηνλ ησλ αλαγθψλ ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ πξνηεηλνκέλσλ δηαηάμεσλ έσο ηελ απνηειεζκαηηθή
δηνηθεηηθή δηαζχλδεζε ησλ κνπζεηαθψλ εγρεηξεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ
ζπλνιηθνχ εληαίνπ Οξγαληζκνχ. Έηζη κε βάζε ηηο ξπζκίζεηο απηέο:
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Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ιήγεη, απηνδηθαίσο, ε ζεηεία ησλ
πξνέδξσλ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ
χγρξνλεο

Σέρλεο

θαη

ηεο

Δθνξείαο

ηνπ

Μνπζείνπ

Φσηνγξαθίαο

Θεζζαινλίθεο, ηα νπνία, φκσο, δηαηεξνχλ ηε ζέζε ηνπο θαη εμαθνινπζνχλ
πξνζσξηλά λα αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο σο κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Δθνξείαο ηνπ Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο ηνπ λένπ
Οξγαληζκνχ, κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πνιηηηζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 θαη 4
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Όπνπ ζε Νφκν, Γηάηαγκα, Τπνπξγηθή
Απφθαζε ή άιιε θαλνληζηηθή δηάηαμε γίλεηαη αλαθνξά ζην Κξαηηθφ Μνπζείν
χγρξνλεο Σέρλεο ή ζην Μνπζείν Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο, απφ ηελ
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λνείηαη ν ζπληζηψκελνο κε ηνλ παξφληα λφκν
«Μεηξνπνιηηηθφο Οξγαληζκφο Μνπζείσλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ Θεζζαινλίθεο».
Δπίζεο ν ζπληζηψκελνο κε ηνλ παξφληα λφκν νξγαληζκφο, σο
θαζνιηθφο

δηάδνρνο

ηνπ

Κξαηηθνχ

Μνπζείνπ

χγρξνλεο

Σέρλεο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο,
ππεηζέξρεηαη ζε φιεο ηηο ζπκβαηηθέο θαη εμσζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ή
δηθαηψκαηα απηνχ θαζψο θαη ζηε ζέζε απηνχ σο δηθαηνχρνπ πάζεο θχζεσο
επηρνξήγεζεο ή ρξεκαηνδφηεζεο απφ δεκνζίνπο ή ηδησηηθνχο, εζληθνχο,
δηεζλείο ή επξσπατθνχο πφξνπο. Πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε ησλ εθθξεκψλ
δηθψλ, ησλ εγθεθξηκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε εμέιημε ελψ κε ηελ
επηθχιαμε ηεο ελδερφκελεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 5
έσο θαη 7 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηε ζπλέρεηα ησλ
πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ή ζηελ πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη ην
Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο, δηαζθαιίδεη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο κε
ηελ αλάζεζε ησλ ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ ζε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ
Οξγαληζκνχ πνπ απαζρνινχληαη ζηε Γηεχζπλζε χγρξνλεο Σέρλεο, κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ηνλ επηθεθαιήο απηήο.
Πξνβιέπεηαη φηη εηδηθψο γηα ην ζθνπφ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο νκαιήο
πινπνίεζεο ήδε εγθεθξηκέλσλ, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο,
εθζεζηαθψλ,

εξεπλεηηθψλ

θαη

εθπαηδεπηηθψλ

πξνγξακκάησλ,

επηρνξεγνχκελσλ απφ ηδησηηθνχο ή δηεζλείο θνξείο, πνπ εηζθέξεη ην ίδξπκα
“Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο” ζην πιαίζην ηεο ζπλέλσζεο ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ κε απηέο ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο, ν
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ηδξπφκελνο εληαίνο Μεηξνπνιηηηθφο Οξγαληζκφο Μνπζείσλ δηαζθαιίδεη ηε
ζπλέρεηα ηεο εθηέιεζεο θαη απνπεξάησζήο ηνπο, ππεηζεξρφκελνο ζε ζέζε
εξγνδφηε νθηψ (8) εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, πνπ απαζρνινχληαη γηα ηνλ ίδην
ζθνπφ απφ ην ίδξπκα “Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο” κε ζπκβάζεηο
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, θαη αλαιακβάλνληαο φιεο ηηο απνξξένπζεο απφ
ηηο ελ ιφγσ ζπκβάζεηο εξγαζίαο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο ινγίδνληαη
παξαηαζείζεο γηα κία ηξηεηία απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. ην
ελ ιφγσ πξνζσπηθφ, εθηφο απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ησλ ελ
εμειίμεη

ρξεκαηνδνηνπκέλσλ

πξνγξακκάησλ,

αλαηίζεηαη

ηδίσο

έξγν

ζπλδξνκήο ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξάδνζεο θαη παξαιαβήο
κεηαμχ ησλ θνξέσλ, ησλ νπνίσλ νη ιεηηνπξγίεο ζπλελψλνληαη δηα ηνπ
παξφληνο λφκνπ.
Γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ, πξνβιέπεηαη αθφκε φηη
θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ, ν Γηεπζπληήο ηνπ Κξαηηθνχ
Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο αλαιακβάλεη θαζήθνληα Γηεπζπληή Μνπζείνπ
Μνληέξλαο Σέρλεο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ν Γηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ
χγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο, αλαιακβάλεη θαζήθνληα ηνπ Γηεπζπληή
Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο κέρξη ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ, ν δε Γηεπζπληήο
ηνπ Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο Θεζζαινλίθεο αλαιακβάλεη θαζήθνληα ηνπ
Γηεπζπληή Μνπζείνπ Φσηνγξαθίαο κέρξη ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ. Μέρξη ηελ
πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ρξέε Γεληθνχ Γηεπζπληή αζθεί εθ
παξαιιήινπ κε ηα δηθά ηνπ θαζήθνληα ν Γηεπζπληήο ηνπ Μνπζείνπ Μνληέξλαο
Σέρλεο. Μέρξη ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Πεηξακαηηθνχ
Κέληξνπ Σερλψλ, ρξέε Γηεπζπληή ηνπ Πεηξακαηηθνχ Κέληξνπ Σερλψλ αζθεί εθ
παξαιιήινπ κε ηα δηθά ηνπ θαζήθνληα ν Γηεπζπληήο χγρξνλεο Σέρλεο. Οη
δηαγσληζκνί γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ηνπ
Γηεπζπληή ηνπ Πεηξακαηηθνχ Κέληξνπ Σερλψλ ζα πξέπεη λα πξνθεξπρζνχλ
εληφο ηξηκήλνπ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ θαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ λφκνπ θαηαξγείηαη θάζε επηκέξνπο ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.
2557/1997 (ΦΔΚ Α' 271) αλαθεξφκελε ζην Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο
Σέρλεο ή ηε ιεηηνπξγία επηκέξνπο Σκεκάησλ ηνπ, θαζψο θαη θάζε άιιε γεληθή
ή εηδηθή δηάηαμε αληίζεηε πξνο ηηο ξπζκίζεηο ηνπ.
Άπθπο 14: Κύπωζη ζύμβαζηρ παπασώπηζηρ
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Με ην ελ ιφγσ άξζξν θπξψλεηαη ε απφ 19 Απξηιίνπ 2017 ζπκθσλία
παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ ρξήζεο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ κεηαμχ ηνπ λ.π.η.δ.
“Κξαηηθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο” θαη ηνπ θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο
“Μαθεδνληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο”. Αθνινπζεί ην θείκελν ηεο ελ ιφγσ
ζχκβαζεο θαη ηα νλφκαηα ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ «Κξαηηθνχ
Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο» θαη ηνπ «Μαθεδνληθνχ Μνπζείνπ χγρξνλεο
Σέρλεο» πνπ ηελ ππέγξαςαλ.
Άπθπο 15: Έναπξη ιζσύορ
Με ην ελ ιφγσ άξζξσ νξίδεηαη φηη ε ηζρχο ηνπ λφκνπ αξρίδεη κεηά ηε
δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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