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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί τη βάση γενικών, καθοδηγητικών και δεσμευτικών αρχών σε σχέση με τους 

στόχους της πολιτικής που θα εφαρμόζεται για το «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο» του Δήμου 

Αμαρουσίου (εφεξής «το Μουσείο»), καθώς επίσης και των ειδικών διοικητικών διευθετήσεων που πρέπει 

να ακολουθούνται και να εφαρμόζονται από την αρμόδια Διεύθυνση Αθλητισμού και Πολιτισμού και το 

αντίστοιχο Τμήμα Μουσείων και Πινακοθήκης στο οποίο ανήκει το Μουσείο1. Το γενικό πλαίσιο των 

προνοιών του παρόντος αποτελεί βασικό και δεσμευτικό κείμενο αναφοράς σε σχέση με το Μουσείο και τα 

θέματα που ανακύπτουν ως προς τη λειτουργία του. 

Γενική θεώρηση 
 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Μουσεία (ICOM)2: 
 

1. Τα μουσεία διασώζουν, ερμηνεύουν και προβάλλουν τη φυσική και την πολιτιστική κληρονομιά 

της ανθρωπότητας. 

2. Τα μουσεία διαφυλάσσουν τις συλλογές τους προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξής της. 

3. Τα μουσεία συγκεντρώνουν πρωτογενή στοιχεία για τη συγκρότηση και τη διεύρυνση των 

γνώσεων. 

4. Τα μουσεία συμβάλλουν στη γνώση, την κατανόηση και τη διαχείριση της φυσικής και 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

5. Οι πόροι των μουσείων δίνουν τη δυνατότητα και για άλλες υπηρεσίες και δημόσια οφέλη προς 

όφελος της κοινωνίας των πολιτών. 

6. Τα μουσεία συνεργάζονται στενά με τις κοινότητες προέλευσης των συλλογών τους, καθώς και με 

αυτές που εξυπηρετούν. 

7. Τα μουσεία λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο του νόμου. 

8. Τα μουσεία λειτουργούν με επαγγελματικό τρόπο. 

Άρθρο 1 Ίδρυση 
 

Το Δημοτικό «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο» αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Τμήματος 

Μουσείων και Πινακοθήκης της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου, όπως 

προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ  2519/Β/8-10-

2013), εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/ΦΕΚ 

114/Α/8-6-2006) όπως ισχύει κάθε φορά και διέπεται από τις διατάξεις των ως άνω αποφάσεων και του 

παρόντος Κανονισμού λειτουργίας, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα. 

To Mουσείο ιδρύθηκε με την υπ' αριθ. 100/1992 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου Αττικής 

                                                        
1 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αμαρουσίου αρθ.17, παρ. ΣΤ, ΦΕΚ 2519/Β/8-10-2013. 
2 «Κώδικας Δεοντολογίας του ICOM για τα Μουσεία», μετάφρ. Σ. Λάππας, Αθήνα 2009. 
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και συστάθηκε αρχικά ως ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο» (ΦΕΚ 335/Β/26-05-

1992). Με εντολή του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής συγχωνεύθηκε με τα Νομικά Πρόσωπα του 

Δήμου Αμαρουσίου «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας» και «Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών» σε ΝΠΔΔ 

με το όνομα «Οργανισμός Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου Αμαρυσία Άρτεμις» (Αριθμ. απόφ. 

1676/17150/ΦΕΚ 1447/Β/23-7-2008). Εν συνεχεία, ο «Οργανισμός Μουσείων Δήμου Αμαρουσίου 

Αμαρυσία Άρτεμις» καταργήθηκε με την υπ’αρίθμ. 75/12-02-2011 (ΑΔΑ:4ΑΓ1ΩΨ9-Ε) Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1435/Β/16-06-2011) και η περιουσία των μουσείων περιήλθε αυτοδικαίως 

στο Δήμο Αμαρουσίου. Με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Αμαρουσίου (ΦΕΚ 2519/Β/8-10-2013) συστάθηκε το Τμήμα Μουσείων και Πινακοθήκης στην οποία 

ανήκει η Αποκεντρωμένη Μονάδα Λαογραφικού Μουσείου υπό την Διεύθυνση Αθλητισμού και 

Πολιτισμού.  

Άρθρο 2 Σκοπός - Αποστολή 
 
Με την υπ’αρίθμ. 100/1992 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου ορίζεται ότι σκοπός 

του «Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου» είναι η διατήρηση της πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς, 

η συγκέντρωση, διάσωση, διατήρηση και προβολή του πάσης φύσεως ιστορικού και λαογραφικού υλικού 

για τη μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή των κατοίκων της πόλης του Αμαρουσίου. 

Άρθρο 3 Μέσα Επίτευξης Σκοπού 
 

Η επιτέλεση του παραπάνω σκοπού πραγματοποιείται: 
 

1. Με τη δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου-μουσείου, στο οποίο συγκεντρώνονται και προβάλλονται 

αντικείμενα λαϊκής τέχνης και λαϊκής χρήσεως (παραδοσιακές φορεσιές περιόδου 19ου και 20ου αιώνα, 

ενδύματα, κοσμήματα, κεντήματα, εκκλησιαστικές εικόνες, ξυλόγλυπτα, παλαιά σκεύη οικιακής και 

επαγγελματικής χρήσεως, παλαιά γεωργικά και βιοτεχνικά εργαλεία, αρχαιολογικά ευρήματα και 

όστρακα κ.λ.π), καθώς και παλαιά χειρόγραφα, βιβλία, φωτογραφίες και κάθε είδους έγγραφα. 

2. Με τη μελέτη του ιστορικού και λαογραφικού υλικού και τη δημιουργία σχετικού εντευκτηρίου-

βιβλιοθήκης. 

3. Με τη συλλογή βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και άλλων εντύπων που αναφέρονται στο Μαρούσι 

και την ιστορία του, καθώς και με την έκδοση μελετών και σχετικού με τα παραπάνω θέματα περιοδικού 

ή έντυπου υλικού. 

4. Με τη λήψη κατάλληλων μέτρων που θα καθιστούν δυνατή την εύκολη και απρόσκοπτη πρόσβαση του 

κοινού (π.χ. ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, παιδιά) στους επισκέψιμους χώρους του Μουσείου. 

5. Με τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, την καθιέρωση ετησίων εορταστικών 

εκδηλώσεων και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής δραστηριότητας που αποβλέπει στην προβολή 

της πόλης του Αμαρουσίου, της ιστορίας της και των παραδόσεών της. 
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6. Με την επαφή και συνεργασία με τους κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς, τοπικούς συλλόγους και 

ιδιαίτερα με τα σχολεία και τους χώρους της νεολαίας, με σκοπό την προβολή της πόλης και της 

ιστορίας της και την μορφωτική και πολιτιστική προαγωγή των κατοίκων και του ευρύτερου κοινού. 

7. Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά σχεδιασμένων ώστε να 

απευθύνονται σε όλους τους επισκέπτες. 

8. Με τη δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων με ανάλογους φορείς άλλων δήμων, καθώς και με τη 

συμμετοχή σε πολιτιστικές και συνεδριακές εκδηλώσεις ανάλογων φορέων άλλων δήμων. 

9. Με τη συμμετοχή και συνεργασία με φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς του εσωτερικού και του 

εξωτερικού (π.χ. δίκτυα μουσείων, πολιτιστικοί οργανισμοί) για την ανταλλαγή γνώσεων και καλών 

πρακτικών προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

10. Με την αξιοποίηση του πρωτογενούς αρχειακού και μουσειακού υλικού του μέσω της ψηφιοποίησης 

του. Ώστε να είναι ευκολότερα διαθέσιμο για επιστημονική και εκπαιδευτική χρήση σε συνεργασία και 

με άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς. 

11.  Με τον εμπλουτισμό των συλλογών του με νέα αντικείμενα και αρχειακό υλικό μέσω αγορών, 

ανταλλαγών, δωρεών και παραχωρήσεων. 

12. Με την οργάνωση περιοδικών εκθέσεων σχετικές με το σκοπό-αποστολή του Μουσείου. 

13. Με τη δημιουργία ιστοσελίδας ως εργαλείο προβολής και ανάδειξης του Μουσείου και του έργου του.  

14. Με τη σύσταση Σωματείου «Φίλοι του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου», μετά από απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 4  Στέγαση Μουσείου 
 

Το Μουσείο θα στεγάζεται και θα λειτουργεί σε κτηριακές εγκαταστάσεις, ιδιόκτητες ή μη, που εκάστοτε 

θα εξασφαλίζονται προς τον σκοπό αυτό από το Δήμο Αμαρουσίου, οι οποίες θα διαθέτουν όλους τους 

απαραίτητους και κατάλληλα διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους, ικανούς να υποδέχονται τη 

συλλογή του, να εξυπηρετούν τη λειτουργία του και να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των υπηρεσιών που 

θα προσφέρονται από αυτό προς το κοινό. 

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται το Μουσείο θα πρέπει να καλύπτονται από όλες τις 

απαιτούμενες από τη Νομοθεσία άδειες (όπως άδεια οικοδομής, πολεοδομική άδεια ή/και άδεια για τη 

συγκεκριμένη χρήση). Θα πρέπει, περαιτέρω, να λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα και κατάλληλα μέτρα 

που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια του προσωπικού που θα εργάζεται σ’ αυτό καθώς και των 

επισκεπτών και να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τη συμμόρφωση προς τις εκάστοτε τυχόν 

υποδείξεις που θα γίνονται από τις κατά περίπτωση αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, στα πλαίσια 

διεξαγωγής των περιοδικών ελέγχων και επιθεωρήσεών τους. Ακόμα θα πρέπει να εξετάζεται η 

δυνατότητα διασφάλισης πρόσβασης ΑμεΑ στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.  

Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα και κατάλληλα μέτρα για την προστασία του 

κτηρίου και του περιεχομένου του από κλοπές καθώς και άλλες κακόβουλες ενέργειες, σύμφωνα πάντοτε 
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με τις υποδείξεις και κατόπιν καθοδήγησης ειδικών σε θέματα προστασίας και προφύλαξης από τέτοιους 

κινδύνους. 

Άρθρο 5 Η Συλλογή 
 

Η συλλογή του Μουσείου περιλαμβάνει αντικείμενα λαϊκής τέχνης και λαϊκής χρήσεως (παραδοσιακές 

φορεσιές (19ου και αρχών 20ου αιώνα), ενδύματα αρχών 20ου αιώνα, κεντήματα, ξυλόγλυπτα, παλαιά 

σκεύη οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως, παλαιά γεωργικά και βιοτεχνικά εργαλεία, κ.λ.π), μικρού 

αριθμού αρχαιολογικά αρχιτεκτονικά ευρήματα παλαιοχριστιανικών χρόνων, κεραμικά όστρακα, καθώς 

και παλαιά χειρόγραφα, βιβλία, φωτογραφίες. 

Ακόμα, το Μουσείο διαθέτει συλλογή βιβλίων με λαογραφικό, εθνογραφικό και λοιπό περιεχόμενο, 

συγγράμματα, σχέδια, φωτογραφίες και γενικά χειρόγραφα και έντυπα που σχετίζονται με το σκοπό του 

Μουσείου.  

Σε ειδικά διασκευασμένες προθήκες και εκθεσιακούς χώρους, εκτίθενται και διαφυλάσσονται τα 

αντικείμενα που έχουν ήδη επιλεγεί κατόπιν μουσειολογικής μελέτης και όσα έχουν σχέση με τους 

σκοπούς του Μουσείου, τα οποία θα συγκεντρωθούν μελλοντικά.  

 

Ειδικότερα: 

Το υλικό της συλλογής του Μουσείου τηρείται σε ειδικό βιβλίο καταγραφής της συλλογής – Κατάλογος 

τεκμηρίωσης της Μουσειακής Συλλογής. Ακόμα, προβλέπεται η καταχώρηση της συλλογής σε ηλεκτρονική 

βάση τεκμηρίωσης Μουσειακής Συλλογής με την ονομασία «Θέων» (όταν κατασκευαστεί). Μετά την 

απόκτηση υλικού με αγορά, δωρέα ή την με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο απόκτησης του, αυτό 

τιτλοφορείται, καταχωρείται στον Κατάλογο τεκμηρίωσης της Μουσειακής Συλλογής και σε ειδικό δελτίο 

για αυτό το σκοπό, στο οποίο αναγράφονται ο αύξων αριθμός εισαγωγής, η ημερομηνία, η προέλευση, 

σε περίπτωση αγοράς η τιμή αγοράς και ο αριθμός  του εντάλματος πληρωμής. Το αντικείμενο 

περιγράφεται συνοπτικά με τρόπο που να καθίσταται ευχερής η αναγνώριση της ταυτότητάς του, στην 

οποία περιλαμβάνεται η φωτογραφία του καθώς και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης του. 

Η γνησιότητα των αντικειμένων που πρόκειται να εισαχθούν στο Μουσείο καθώς και το αδιαμφισβήτητο 

της νόμιμης απόκτησης τους από αυτόν που, με οποιονδήποτε τρόπο, τα παρέχει στο Μουσείο, ελέγχεται 

από την αρμόδια Διεύθυνση στην οποία υπάγεται το Μουσείο. Σε περίπτωση ιδιαίτερης αξιολόγησης του 

αντικειμένου (λόγω του είδους της αξίας του) δύναται να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση του από εξωτερικό 

φορέα. 

Αντικείμενα που εισάγονται στο Μουσείο και καταγράφονται στον κατάλογο της συλλογής, δεν  μπορούν 

σε καμιά περίπτωση να εξαχθούν, εκτός μόνο για να προληφθεί ή να περισταλεί φθορά τους, εφ' όσον δεν 

είναι δυνατόν να συντηρηθούν μέσα στο Μουσείο και πάντα με εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του 

Μουσείου και με τη θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η συμμετοχή σε εκθέσεις (δανεισμός αντικειμένων) σε άλλον φορέα εντός και εκτός Ελλάδος, γίνεται μετά 
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από εισήγηση της Διεύθυνσης και έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα αντικείμενα που αποστέλλονται 

φωτογραφούνται, περιγράφονται λεπτομερώς (διαστάσεις, βάρος, θέματα, ύλη, χρώματα κλπ) και 

ελέγχονται λεπτομερώς κατά την επιστροφή. 

Για την αντιγραφή, αναπαράσταση ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο αντικειμένων του Μουσείου, 

απαιτείται η άδεια της Διεύθυνσης του Μουσείου και η θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά 

περίπτωση. 

Το Μουσείο ακολουθεί τις αρχές και τους κανόνες του κειμένου της Πολιτική Διαχείρισης των Συλλογών 

του για τη διαχείριση, απόκτηση, διάθεση, συντήρηση και χρήση της συλλογής του.  

Την ευθύνη φύλαξης και συντήρησης των αντικειμένων του Μουσείου καθώς και των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων φέρουν τα θεσμοθετημένα για αυτό το σκοπό όργανα.  

Άρθρο 6 Όργανα Διοίκησης 
 

Το Μουσείο αποτελεί Αποκεντρωμένη Μονάδα του Τμήματος Μουσείων και Πινακοθήκης της 

Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Αμαρουσίου, η οποία είναι αρμόδια για την διοίκηση 

του, όπως προβλέπεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 

2519/Β/8-10-2013) και από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463 / ΦΕΚ114/ τ.Α΄/8-6-

2006) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου το Τμήμα Μουσείων και 

Πινακοθήκης εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο διά του Δημάρχου ή διά του αρμόδιου Αντιδημάρχου, 

για όλα τα θέματα που προβλέπονται στη νομοθεσία και αφορούν στην Αποκεντρωμένη Μονάδα 

Λαογραφικού Μουσείου και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών όπως προβλέπεται από τον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

Άρθρο 7  Πόροι του Μουσείου 
 

Πόροι του Μουσείου είναι: 

1. Η χρηματοδότηση από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Αμαρουσίου 

2. Κρατικές επιχορηγήσεις 

3. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες, συνδρομές για τους 

σκοπούς του Μουσείου και εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς. 

4. Συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα εθνικά και ευρωπαϊκά (εκπαιδευτικά, πολιτιστικά κα). 

5. Υλοποίηση ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών 

προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

6. Ειδικές εισφορές και οι κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα. 

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες κατάρτισης στις 
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οποίες προβλέπεται αποζημίωση για τις δράσεις του Μουσείου.   

8. Πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Μουσείου. 

9. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 8  Ωράριο Λειτουργίας του Μουσείου 
 

1. Το Μουσείο λειτουργεί ως επισκέψιμος χώρος όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος εκτός 

Σαββατοκύριακου και επίσημων αργιών. 

2. Η λειτουργία του Μουσείου αρχίζει την 9:00 ώρα έως την 14:00 ώρα. 

3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να μεταβληθούν τόσο οι ημέρες όσο και το 

ωράριο λειτουργίας του Μουσείου.  

Άρθρο 9  Κανόνες επισκεπτών Μουσείου 
 

1. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του 

Μουσείου. 

2. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Μουσείου. 

3. Οι ομαδικές επισκέψεις πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Μουσείο και 

εν συνεχεία υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου του Μουσείου ή της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται το Μουσείο. 

4. Οι ομάδες των ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών, δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα 

25 άτομα. Ειδικότερα, για τα γκρουπ ανηλίκων απαιτείται κατ’ ελάχιστον: Ένας συνοδός ανά δέκα 

(10) παιδιά για τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, ένας συνοδός ανά δώδεκα (12) παιδιά για τις τάξεις 

του Δημοτικού και του Γυμνασίου και ένας συνοδός ανά δεκαπέντε (15) παιδιά για τις τάξεις του 

Λυκείου. 

5. Οι δραστηριότητες των ομάδων ανηλίκων επισκεπτών επιτρέπονται υπό την επιτήρηση εκπροσώπου 

του σχολείου/ιδρύματος/κηδεμόνα που τα συνοδεύει. 

6. Ομάδα ενηλίκων θεωρείται αυτή που αποτελείται από δέκα (10) έως το πολύ τριάντα (30) ενήλικες 

πλην του συνοδού. 

7. Ομαδικές επισκέψεις δύνανται να προγραμματιστούν για άτομα με αναπηρία. Για λόγους ασφαλείας 

και προκειμένου να διαφυλαχτεί η ποιότητα της επίσκεψης, ο αριθμός των συμμετεχόντων δεν μπορεί 

να υπερβεί τα 4 άτομα ανά ομάδα, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών. Ο αριθμός μπορεί να 

διαφοροποιηθεί σε συνεννόηση με το φορέα που συνοδεύει τα άτομα. 

8. Οι επισκέπτες απαγορεύεται να αγγίζουν τα εκθέματα και τις προθήκες του μουσείου. 

9. Το Μουσείο έχει ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους επισκέπτες. 

Άρθρο 1 0  Προσωπικό 
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1. Η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Μονάδας του Λαογραφικού 

Μουσείου, που προβλέπονται από τον Ο.Ε.Υ. (Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας) γίνεται με τις 

ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για το διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α΄ 

βαθμού. 

2. Ο αρμόδιος Προϊστάμενος οφείλει να διασφαλίσει εγγράφως, ότι το προσωπικό του Μουσείου 

έλαβε γνώση του περιεχομένου του παρόντος Κανονισμού. 

3. Το προσωπικό του Μουσείου όταν κινείται εντός των χώρων του Μουσείου οφείλει να 

συμπεριφέρεται με ευγένεια στους εισερχόμενους και εξερχόμενους, να παρέχει, εφ' όσον 

γνωρίζει, ζητούμενες πληροφορίες για την εξυπηρέτηση του κοινού και να αποφεύγει 

διαπληκτισμούς, την πρόκληση άσκοπων θορύβων ή ενέργειες που διαταράσσουν την ομαλή 

λειτουργία του Μουσείου. 

4. Το προσωπικό οφείλει να αποφεύγει να εκφράζει κατά την άσκηση των καθηκόντων του 

προσωπικές θέσεις για τα ιστορικά γεγονότα που εκτίθενται. Οφείλει να παραπέμπει τους 

επισκέπτες στις επίσημες θέσεις-κείμενα του Μουσείου. 

5. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού καθορίζονται κάθε φορά από τις 

διατάξεις για το διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού στους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. 

6. Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το Μουσείο κατά τις εργάσιμες ώρες. 

Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη 

απομάκρυνση του υπαλλήλου, μετά από ειδική άδεια από τον Προϊστάμενο. 

7. Σε περίπτωση που διατυπωθούν παράπονα ή καταγγελίες σε βάρος εργαζομένων εξετάζονται 

από την αρμόδια Διεύθυνση του Μουσείου, σύμφωνα με τον ισχύοντα υπαλληλικό Κώδικα        

προκειμένου να επιβληθούν οι δέουσες συστάσεις ή κυρώσεις. 

8. Η αξιολόγηση και γενική εποπτεία του έργου που γίνεται στο Μουσείο, η αναγνώριση των 

αναγκών του, η διάγνωση και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα προκύπτουν για θέματα 

λειτουργίας και οργάνωσης του είναι δυνατό να ανατίθενται, σε περίπτωση που δεν μπορούν να 

διεκπεραιωθούν από το υπάρχον προσωπικό του Μουσείου, σε εξωτερικό ειδικό επιστημονικό 

σύμβουλο/συνεργάτη του Μουσείου. Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς το Μουσείο 

μπορεί να παρέχονται είτε δωρεάν (σε εθελοντική βάση) είτε με αμοιβή (μίσθωση υπηρεσιών). 

9. Τους επισκέπτες υποδέχεται και παρέχει πληροφορίες για τα εκθέματα του μουσείου και ξεναγεί 

στους χώρους του Μουσείου άτομο εξουσιοδοτημένο από την Διεύθυνση του Μουσείου για το 

σκοπό αυτό.  

10. Στο Μουσείο θα μπορούν να απασχολούνται εθελοντές με καθήκοντα που θα ορίζονται από την 

αρμόδια Διεύθυνση του Μουσείου. Στα πρόσωπα που απασχολούνται σε εθελοντική βάση δεν 

καταβάλλεται χρηματική αμοιβή για τις υπηρεσίες που προσφέρουν προς το Μουσείο. 
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Άρθρο 11 Συντήρηση Εγκαταστάσεων 
 

1. Η συντήρηση των κάθε είδους ηλεκτρικών, μηχανολογικών, υδραυλικών, τηλεφωνικών και λοιπών 

εγκαταστάσεων και μηχανημάτων που είναι εγκατεστημένα στο Μουσείο, γίνεται υποχρεωτικά 

από τεχνικό με σχετική ειδίκευση ή εμπειρία και σε χρονικά διαστήματα που προβλέπονται από 

τις προδιαγραφές κάθε μηχανήματος ή άλλες τεχνικές οδηγίες. 

2. Επί των παραπάνω εγκαταστάσεων και μηχανημάτων τοποθετούνται κάρτες ελέγχου και 

συντήρησης στις οποίες σημειώνεται η μέρα και η ώρα ελέγχου συντήρησης και τίθεται η 

υπογραφή του συντηρητή. 

3. Η υπαίτια πρόκληση ζημιών, η παραμέληση της τακτικής συντήρησης, η παραμέληση ενημέρωσης 

σχετικά με την τακτική συντήρηση προς τον υπεύθυνο του αρμόδιου Τμήματος συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα. 

4. Αποτελεί πρώτιστο μέλημα του Δήμου να λαμβάνονται όλα να αναγκαία μέτρα προστασίας του 

μουσειολογικού υλικού-αρχείου. 

5. Οι εργασίες καθαριότητας, η περισυλλογή των απορριμμάτων και η απομάκρυνση των άχρηστων 

υλικών από τους κοινοχρήστους χώρους του Μουσείου γίνεται τακτικά και σε χρονικά διαστήματα 

που διασφαλίζουν την άμεμπτη εμφάνισή τους. Ειδικότερα, οι χώροι υγιεινής (τουαλέτες, παροχές 

νερού κ.λπ.) καθαρίζονται σε καθημερινή βάση από το οριζόμενο προσωπικό. 

6. Η συντήρηση των κτιριακών και των βοηθητικών εγκαταστάσεων καθώς και η περιποίηση του 

περιβάλλοντα χώρου του Μουσείου (χώρων πρασίνου κλπ) ν α  γίνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα από την αρμόδια υπηρεσία, ώστε να διατηρούνται σε άρτια κατάσταση.  

7. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση στους χώρους του Μουσείου (εξωτερικούς και εσωτερικούς) κάθε 

είδους διαφημιστικών εντύπων ή αφισών. Επιτρέπεται η ανάρτηση κατόπιν, σχετικής άδειας από 

την Διεύθυνση του Μουσείου, όσων προβάλλουν την ιστορική, τουριστική και πολιτιστική 

ταυτότητα του Μουσείου, του Δήμου και λοιπών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

Άρθρο 12 Φθορά – Απώλεια 
 
Κάθε φθορά ή ζημιά στο κτήριο, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Μουσείου που δεν οφείλεται 

στη συνήθη χρήση, καθώς και κάθε φθορά ή απώλεια επίπλων, εξαρτημάτων, υλικών, αντικειμένων της 

συλλογής του Μουσείου και γενικά, περιουσιακού στοιχείου του Μουσείου, βεβαιώνεται με αναφορά για 

περαιτέρω ενέργειες, υπογεγραμμένη από τους αρμόδιους Προϊστάμενο Διεύθυνσης και Προϊστάμενο 

Τμήματος όπου ανήκει το Μουσείο. Στην αναφορά αναγράφονται η εκτίμηση της ζημιάς και οι συνθήκες 

υπό τις οποίες συντελέστηκε καθώς και η τυχόν υπαιτιότητα. Σε περίπτωση που η ζημιά, φθορά ή 

απώλεια δεν οφείλεται σε προφανή υπαιτιότητα κάποιου, αυτή βαρύνει το Δήμο.  
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Άρθρο 13 Ασφάλεια 
 

Η ασφάλεια και η προστασία των φυλασσόμενων μουσειακών αντικειμένων αποτελεί βασική και διαρκή 

μέριμνα κάθε Μουσείου. Η πολιτική ασφάλειας και προστασίας του Μουσείου περιλαμβάνει τη 

συστηματική και προληπτική συντήρηση και μέτρα για την πρόβλεψη των φυσικών καταστροφών και των 

καταστροφών από τον ανθρώπινο παράγοντα.  

Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος ανίχνευσης πυρός καθώς και 

τοποθέτηση κυκλώματος παρακολούθησης και συναγερμού. 

Κατά περίπτωση προβλέπεται η ασφάλιση της συλλογής για ενδεχόμενη κλοπή, πυρκαγιά, πλημμύρα, 

σεισμό και τρομοκρατικές ενέργειες από ιδιωτική εταιρεία. Τα αντικείμενα που εξέρχονται από το Μουσείο 

για λόγους όπως είναι η συμμετοχή σε εκθέσεις, συντήρηση κ.α., ασφαλίζονται όπως ορίζεται στο κείμενο 

της Πολιτικής Διαχείρισης Συλλογών του Μουσείου.  

Όταν γίνεται χρήση ασφαλιστικού προγράμματος αποζημιώσεων προβλέπεται να καλύπτονται επαρκώς 

και αντικείμενα που δεν ανήκουν στην κυριότητα του Μουσείου. 

Άρθρο 14 Προϋπολογισμός - Διαχείριση - Έργα - Προμήθειες 
 

1. Ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Μουσείου προσδιορίζει τα έσοδα και καθορίζει τα όρια 

των εξόδων για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 

κάθε έτους. 

2. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου και υποβάλλεται για τη λήψη 

της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

3. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους σχετικά με τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την 

ταμειακή υπηρεσία, τα δάνεια, την περιουσία και την εν γένει διαχείριση, εφαρμόζονται και στο 

Μουσείο. 

4. Για τα έργα και τις μελέτες των έργων του Μουσείου εφαρμόζονται οι διατάξεις περί έργων και μελετών 

των ΟΤΑ. 

5. Οι προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών 

των ΟΤΑ. 

Άρθρο 15 Τηρούμενα Βιβλία – Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
 

Για τις ανάγκες του Μουσείου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: 

- Βιβλίο με Αύξοντα Αριθμό εισερχομένων- εξερχομένων εγγράφων  

- Βιβλίο παγίων υλικών του Μουσείου 

- Κατάλογος βιβλίων, περιοδικών και λοιπών εντύπων της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Μουσείου 
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- Βιβλίο Καταγραφής Συλλογής – Δελτία Τεκμηρίωσης της Μουσειακής Συλλογής  

- Βάση δεδομένων ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης της Μουσειακής Συλλογής με την ονομασία «Θέων» (όταν 

δημιουργηθεί). 

- Βιβλίο δωρητών  

- Βιβλίο επισκεπτών (οργανωμένες ομάδες, ερευνητές-μελετητές, σπουδαστές κλπ) 

- Βιβλίο Συμβάντων 

- Βιβλίο εντυπώσεων επισκεπτών 

- Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων 

Με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που 

προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Μουσείο. 

Άρθρο 16 Εκδόσεις του Μουσείου 
 
1. Το Μουσείο δύναται να πραγματοποιεί εκδόσεις που έχουν σχέση με το αντικείμενό του. Η δημοσίευση 

υλικού του Μουσείου επιτρέπεται μετά από έγκριση του Δημάρχου / Αρμόδιου Αντιδημάρχου σε 

συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Μουσείου.  

2. Οι μελέτες και λοιπές εκδόσεις του Μουσείου καθώς και ενθυμήματα, ειδικά κατασκευασμένα για το 

Μουσείο, δύναται να πωλούνται από πωλητήριο ή να παραδίδονται προς πώληση σε συνεργαζόμενους 

φορείς σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.  

3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκδόσεις του Μουσείου μπορούν να διατίθενται άνευ 

αντιτίμου. 

Άρθρο 17 Δωρητές - Ευεργέτες 
 
Ο δωρητής που επιθυμεί να δωρίσει τη συλλογή/αντικείμενο στο Μουσείο θα πρέπει να υποβάλλει 

σχετικό αίτημα προς την αρμόδια Διεύθυνση μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου. Με την αίτηση του θα 

ενημερώνει το θεματικό περιεχόμενο, το μέγεθος και το υλικό της δωρεάς, συνοδευόμενο από 

φωτογραφίες καθώς και από έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη κατοχή του ή από Υπεύθυνη 

Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται η νόμιμη κατοχή των αντικειμένων προς δωρεά. 

Το υλικό της δωρεάς πρέπει να εμπίπτει σε όσα ορίζονται από την Πολιτική Διαχείρισης των Συλλογών 

του Μουσείου καθώς και να συμπλέουν με το σκοπό – αποστολή του Μουσείου (άρθρο 2, άρθρο 3 

παρόντος Κανονισμού). 

Το υλικό που περιλαμβάνει η δωρεά θα πρέπει να είναι εγνωσμένης αξίας, να είναι σπάνιο, να βρίσκεται 

σε καλή φυσική κατάσταση και να μην απαιτείται μεγάλο κόστος συντήρησης και αποθήκευσης, εκτός αν 

προκύπτει προστιθέμενη αξία για την συλλογή του Μουσείου. 

Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα της επαναξιολόγησης και επανεκτίμησης των παλαιών δωρεών. 
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Ευεργέτες και δωρητές καταχωρούνται στο Βιβλίο Δωρητών και αναγνωρίζονται ύστερα από ειδικά 

αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όσοι πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο 

Μουσείο ή με οποιονδήποτε τρόπο το ενίσχυσαν.  

Άρθρο 18 Επωνυμία Μουσείου 
 

1. Η επωνυμία του Μουσείου είναι: «Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Δήμου Αμαρουσίου».  

Η επωνυμία του Μουσείου στην αγγλική γλώσσα είναι: «Historical and Folk Μuseum - Municipality of 

Amaroussion». 

2. Στους χώρους εγκατάστασης του Μουσείου τοποθετείται πινακίδα στην οποία αναγράφεται η 

επωνυμία του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  

Άρθρο 19 Εκπροσώπηση Μουσείου 
 

Νόμιμος εκπρόσωπος του Μουσείου είναι ο Δήμαρχος ή και ο οριζόμενος από εκείνον αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος.  

Κατά περίπτωση, το Μουσείο δύναται να εκπροσωπήσει υπάλληλος της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει 

το Μουσείο. 

Άρθρο 20 Τερματισμός Λειτουργίας 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης στην οποία ανήκει 

οργανικά το Μουσείο, δύναται να εξετάσει, αυτόβουλα το ενδεχόμενο τερματισμού της λειτουργίας του, 

εφόσον η περαιτέρω λειτουργία του καταστεί αδύνατη για οικονομικούς ή άλλους λόγους. Η 

συλλογή/αντικείμενα που έχουν παραχωρηθεί από παραχωρησιούχο/ους επιστρέφεται σε εκείνον/ους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του εξετάζει τη διάθεση του υπόλοιπου τμήματος της μουσειακής 

συλλογής σε άλλα ομοειδή Ιδρύματα για την περαιτέρω διαφύλαξη και συντήρηση της.  

Τα κινητά περιουσιακά στοιχεία του Μουσείου όπως έπιπλα, μηχανήματα, άλλα είδη και υλικό 

εξοπλισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Δήμο για να καλύψουν δικές του ανάγκες, να 

πωληθούν σε τρίτους ή να παραχωρηθούν δωρεάν σε άλλα ομοειδή Ιδρύματα, ώστε να χρησιμοποιηθούν 

για κοινωφελείς σκοπούς.  

Άρθρο 21 Τροποποιήσεις 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει σε αλλαγή ή τροποποίηση μιας οποιασδήποτε από τις 

πρόνοιες του παρόντος Κανονισμού ή ακόμη και προσθήκη συμπληρωματικής πρόνοιας, εφόσον κρίνει 

ότι τέτοια αλλαγή, τροποποίηση ή προσθήκη είναι απολύτως απαραίτητη και επιβεβλημένη. 

Η πρόταση για αλλαγή, τροποποίηση ή και προσθήκη πρόνοιας στον παρόντα Κανονισμό πρέπει 

απαραίτητα να συνοδεύεται από το σχετικό σκεπτικό αιτιολόγησης από την αρμόδια Διεύθυνση στην 

οποία υπάγεται το Μουσείο, στο οποίο να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αυτή κρίνεται 
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επιβεβλημένη και να εξηγείται γιατί η τυχόν υιοθέτησή της θα συμβάλει στη βελτίωσή του και στην 

εξυπηρέτηση της ομαλής και απρόσκοπτης εφαρμογής του. 

Η πρόταση και το σχετικό σκεπτικό αιτιολόγησης μπορεί να υποβληθεί αφού προηγηθεί ενδελεχής 

έλεγχος αναφορικά με τις συνέπειες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της αλλαγής αυτής στη λειτουργία 

του Μουσείου και αφού υπάρξει βεβαιότητα ότι η τυχόν αποδοχή και υιοθέτησή της δεν θα αντίκειται 

στους σκοπούς ίδρυσης του Μουσείου ούτε θα είναι ασύμφωνη με το πνεύμα της χρηστής διοίκησης. 

Άρθρο 22 Διαθεσιμότητα Κανονισμού 
 

Ο παρών Κανονισμός θα είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου και στην 

ιστοσελίδα του Μουσείου όταν αυτή κατασκευαστεί. 

Άρθρο 23 Έναρξη Ισχύος Κανονισμού 
 

Ο παρών Κανονισμός έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αρίθμ. 78/2022  

(ΑΔΑ: Ω5ΡΑΩΨ9-72Β) απόφαση και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή.  

Ουδεμία διάταξη του παρόντος Κανονισμού θα ερμηνεύεται κατά τρόπο που θα είναι αντίθετος με τους 

σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε το Μουσείο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 


