ΕΚΘΕΗ ΤΝΕΠΕΙΩΝ

ηο Νομοζτέδιο ηοσ Τποσργείοσ Πολιηιζμού και Αθληηιζμού με ηίηλο:
«σνένωζη ηων λειηοσργιών ηοσ Κραηικού Μοσζείοσ ύγτρονης Σέτνης και
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ΣΟ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΗ ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ:

Όπωο πξνθύπηεη από ηνλ ηίηιν ηνπ Ννκνζρεδίνπ, αληηθείκελν ηωλ ξπζκίζεωλ είλαη
λα ππαρζνύλ ζε εληαίν νξγαλωηηθό ζρήκα κε θνηλό Δηνηθεηηθό Φνξέα επνλνκαδόκελν
‘Μηηροπολιηικός Οργανιζμός Μοσζείων Εικαζηικών Σετνών Θεζζαλονίκης’»
ην Κξαηηθό Μνπζείν Σύγρξνλεο Τέρλεο (Κ.Μ.Σ.Τ.) θαη ην Μαθεδνληθό Μνπζείν
Σύγρξνλεο Τέρλεο (Μ.Μ.Σ.Τ.)

Α: ΚΤΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΤΜΕΝΗ ΡΤΘΜΙΗ
1. Αναγκαιόηηηα
Με ην Ννκνζρέδην απηό ζπλελώλνληαη ζε εληαίν νξγαλωηηθό ζρήκα κε θνηλό
Δηνηθεηηθό Φνξέα:
1) Κξαηηθό Μνπζείν Σύγρξνλεο Τέρλεο (Κ.Μ.Σ.Τ.)
2) Τν Μαθεδνληθό Μνπζείν Σύγρξνλεο Τέρλεο (Μ.Μ.Σ.Τ.)

2. Καηαλληλόηηηα
2.1. Πξόηππν ηεο λνκνζεηηθήο πξωηνβνπιία είλαη ην Μνπζείν Smithonians ζηηο ΗΠΑ,
ην δίθηπν Μνπζείωλ Tate ζηελ Αγγιία θαη ην Οξγαληζκόο Δεκνηηθώλ Μνπζείωλ ηνπ
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Τνξίλν. Σθνπόο είλαη πεξηζζόηεξα Μνπζεία λα επωθειεζνύλ από ηελ εληαία
δηνίθεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, δηαηεξώληαο ηελ απηνηέιεηα ηνπο.

2.2. Σην δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 3 ηνπ Ννκνζρεδίνπ Πξνβιέπνληαη ΚΥΑ ηωλ
Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηζκνύ γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ΚαλνληζκνύΟξγαληζκνύ Εζωηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Οξγαληζκνύ, εθόζνλ ζηνλ ππό ίδξπζε
Οξγαληζκό πεξηέξρνληαη λέεο ζεκαληηθέο ζπιινγέο ή εθζέκαηα λέωλ κνξθώλ
εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.

3. σνέπειες ζηην Οικονομία
Ο λένο νξγαληζκόο ζα έρεη εληαίν πξνϋπνινγηζκό, ελώ πξνβιέπεηαη «Αιγόξηζκνο
Δίθαηεο Καηαλνκήο Πόξωλ». Σθνπόο είλαη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη πόξνη
δηαζέζηκνη, νη νπνίνη ζα θαηαλέκνληαη κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε θαηά ηε δηαρείξηζε ηωλ
πόξωλ λα κελ επλνείηαη ν έλαο θνξέαο εηο βάξνο ηνπ άιινπ. Η πεξηνπζία ηωλ
ζπλελνύκελωλ Μνπζείωλ πεξηέξρεηαη ζύκθωλα κε ην άξζξν 10 ζην λέν Οξγαληζκό.
Σύκθωλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 7 ν Οξγαληζκόο έρεη ηηο ππνρξεώζεηο
πνπ απνξξένπλ από ην λ. 2439/2005.

4. σνέπειες ζηην κοινωνία και ζηοσς πολίηες
Σθνπόο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο θξαηηθά επνπηεπόκελν θνξέα, ν νπνίνο ζα
απνθηήζεη Δηεζλή Εκβέιεηα θαη ζα θάλεη πξνζηηή ηελ Τέρλε ζην επξύ θνηλό θαη όρη ζε
ιίγνπο εθιεθηνύο.
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