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Προοίμιο
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων
αποτελεί Παράρτημα του Υπομνήματος Συνεργασίας και Δημιουργίας Δικτύου
Μουσείων Ιονίων Νήσων, όπως αυτό διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο του 2020 και
συνυπεγράφη από τους 13 φορείς οι οποίοι προσχώρησαν σε αυτό. Στο Υπόμνημα
Συνεργασίας περιγράφονται οι βασικές αρχές λειτουργίας και οργάνωσης του
Δικτύου. Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας είναι να διαμορφώσει
τις ειδικές αρχές και προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του.

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση
1.1 Το Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2020, διά
της υπογραφής «Υπομνήματος Συνεργασίας και Δημιουργίας Δικτύου Μουσείων
Ιονίων Νήσων» από δεκατρείς (13) δημόσιους και ιδιωτικούς μη κερδοσκοπικούς
φορείς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που έχουν στην κατοχή τους μουσειακές
συλλογές.
1.2

Ιδρυτικά μέλη του δικτύου είναι:

1)

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη – Μουσείο Ληξουρίου - Ιακωβάτειος,
Κεφαλονιά.
Εθνική Πινακοθήκη, Παράρτημα Κέρκυρας, Κέρκυρα.
Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Κέρκυρας.
Κοργιαλένειο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, Κεφαλονιά.
Λαογραφικό Μουσείο Καβάλου, Λευκάδα.
Λαογραφικό Μουσείο Καμιναράτων, Κεφαλονιά.
Μουσειακές Συλλογές Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα.
Μουσείο Άγγελου Σικελιανού, Λευκάδα.
Μουσείο Γρηγορίου Ξενόπουλου - Σύλλογος Φίλων Ξενοπούλειου
Βιβλιοθήκης, Ζάκυνθος.
Μουσείο Ούγκο Φώσκολο, Ζάκυνθος.
Μουσείο Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων, Ζάκυνθος.
Ναυτικό και Λαογραφικό Μουσείο Ιθάκης, Ιθάκη.
Πνευματικό Κέντρο Λευκάδας, Λευκάδα.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
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ΑΡΘΡΟ 2
Σκοπός
2.1 Γενικός σκοπός
Ο σκοπός της Ίδρυσης του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων βασίζεται στους εξής
άξονες:
2.1.α Βιωσιμότητα των Μουσείων της Περιφέρειας των Ιονίων Νήσων.
2.1.β Δημιουργία κοινής πολιτιστικής πολιτικής.
2.1.γ Ισονομία και ισοτιμία μεταξύ των Μουσείων του Δικτύου.
2.1.δ Ανάδειξη της ιδιαίτερης επτανησιακής πολιτιστικής ταυτότητας.
2.2 Ειδικός σκοπός
2.2.α Η βελτίωση της επιμέλειας των συλλογών των φορέων-μελών (καταγραφή,
τεκμηρίωση, συντήρηση, ψηφιοποίηση, έρευνα).
2.2.β Η αναζήτηση οικονομικών πόρων για την διεύρυνση και εξέλιξη του έργου
των φορέων-μελών.
2.2.γ Η ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων και τεχνογνωσιών.
2.2.δ Η διάδοση των συλλογών μέσω δημοσιεύσεων (επιστημονικά περιοδικά,
τύπος/ΜΜΕ, διαδίκτυο/κοινωνικά δίκτυα).
2.2.ε Η εξωστρέφεια και διεύρυνση της πρόσβασης στις συλλογές από το ευρύ
κοινό.

ΑΡΘΡΟ 3
Αρχές λειτουργίας
3.1 Κάθε μέλος του Δικτύου οφείλει να είναι ενεργό και να ανταποκρίνεται στις
δεσμεύσεις του Δικτύου, όπως αυτές αναφέρονται στο Υπόμνημα Συνεργασίας
που υπέγραψε.
3.2 Κάθε μέλος του Δικτύου οφείλει να ενεργεί με βάση την αμοιβαιότητα στην
ανταλλαγή γνώσης και τεχνογνωσίας, επιδιώκοντας την ίση κατά το δυνατόν
εξέλιξη μεταξύ των μελών.
3.3 Κάθε μέλος δεσμεύεται να πληροί τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον
ορισμό του ICOM για τα Μουσεία1, αλλά και να ενεργεί σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας του ICOM για τα Μουσεία (2009 κ.ε.).

Όπως αυτός διαμορφώθηκε το 2007 αλλά και να προσαρμόζεται στις επικαιροποιήσεις
αυτού.
1
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3.4 Κάθε μέλος του Δικτύου δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια
τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης των Συλλογών του (τα χαρακτηριστικότερα
εκθέματα ή το σύνολο της μόνιμης έκθεσης) εντός τριών (3) ετών από την
προσχώρησή του στο Δίκτυο. Το Δίκτυο θα συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση με
κάθε δυνατό τρόπο.
3.5 Κάθε μέλος δεσμεύεται να συμμετέχει στην ενδυνάμωση και εξέλιξη της
πολιτικής εξωστρέφειας με σκοπό την άμεση σχέση του Δικτύου με το ευρύ κοινό.
3.6 Στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Δικτύου η συνεισφορά
των μελών στις διαδικασίες λειτουργίας και εξέλιξής του είναι εθελοντική και
χωρίς αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 4
Προσχώρηση
4.1 Στο Δίκτυο μπορεί να ενταχθεί κάθε φορέας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
μη κερδοσκοπικής νομικής μορφής, ο οποίος εδράζεται στην Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων και έχει νόμιμα στην κατοχή του μουσειακές συλλογές (φυσικά ή ψηφιακά
αντικείμενα). Αποστολή των υποψήφιων μελών πρέπει να είναι η συντήρηση και
αξιοποίηση των συλλογών και η προβολή τους στο ευρύ κοινό. Σε γενικές
γραμμές, οι υποψήφιοι φορείς πρέπει να λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του
ορισμού του ICOM για τα Μουσεία, είτε είναι αναγνωρισμένα μέλη του είτε όχι,
και να ανήκουν στην λίστα των εγγεγραμμένων φορέων της Πύλης Πολιτιστικών
Φορέων ή να μπορούν να ενταχθούν στο μητρώο των πολιτιστικών φορέων του
ΥΠΠΟΑ.
4.2 Κάθε φορέας που επιθυμεί να προσχωρήσει στο Δίκτυο πρέπει να
αντιπροσωπεύεται από έναν μέλος του ή τον αναπληρωτή του στην Ολομέλεια, το
οποίο έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, ο νέος φορέας θα πρέπει να
συμμετέχει με ένα τουλάχιστον άτομο σε κάποια Ομάδα Εργασίας του Δικτύου.
4.3 Κάθε αίτημα προσχώρησης απευθύνεται προς τη Γραμματεία του Δικτύου
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση dimin@ionio.gr.
4.4 Η ένταξη στο Δίκτυο υπόκειται στην ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του
Δικτύου, στην υπογραφή του Υπομνήματος Συνεργασίας, στην τήρηση των
δεσμεύσεών του καθώς και στην παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών
σχετικά με τον υποψήφιο φορέα και τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
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4.5 Όλοι οι φορείς που προσχωρούν στο Δίκτυο αποκτούν την ιδιότητα του
μέλους διατηρώντας το υπάρχον πλαίσιο της λειτουργίας τους και την αυτονομία
τους.

ΑΡΘΡΟ 5
Αποχώρηση
5.1 Η αποχώρηση ενός μέλους του Δικτύου μπορεί να είναι οικειοθελής αφού
υποβάλει αίτημα αποχώρησης στην Γραμματεία του Δικτύου.
5.2 Σε αντίθετη περίπτωση η Ολομέλεια με ενισχυμένη πλειοψηφία των 4/5 έχει
το δικαίωμα να προτείνει την διαγραφή ενός μέλους σε περίπτωση που συντρέχει
μια ή περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες και αφού το μέλος ενημερωθεί
εγγράφως και κληθεί να αιτιολογήσει τη στάση του:
5.2.α Η μη τήρηση των άρθρων 2, 3, 4, 7 και 8.
5.2.β Η αδράνεια ίση ή μεγαλύτερη των 12 μηνών ως προς τις δεσμεύσεις της
λειτουργίας του Δικτύου.
5.2.γ Η απόδειξη ότι μέλος ενεργεί ενάντια στα συμφέροντα του Δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 6
Οργάνωση και όργανα διοίκησης
6.1 Δεν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ των μελών, επομένως κάθε μέλος είναι ίσο ως
προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ως προς το Δίκτυο.
6.2 Μόνο όργανο διοίκησης του Δικτύου είναι η Ολομέλεια. Στην Ολομέλεια
συμμετέχει ο εκπρόσωπος που έχει οριστεί από κάθε φορέα με δικαίωμα ψήφου.
Άλλα μέλη από τους φορείς μπορούν να συμμετέχουν στις συναντήσεις της
Ολομέλειας με προτάσεις/παρατηρήσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. Κάθε φορέας έχει
την υποχρέωση να ορίσει τον αναπληρωτή του εκπροσώπου στην Ολομέλεια
εφόσον εκείνος δεν μπορεί να συμμετάσχει ή έχει αποχωρήσει. Η Ολομέλεια
πραγματοποιείται εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 50% των μελών. Οι
αποφάσεις λαμβάνονται με την ενισχυμένη πλειοψηφία των παριστάμενων μελών.
6.3 Με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και εξέλιξης του Δικτύου,
ορίζεται Συντονιστής του, ο οποίος, μαζί με τον Αναπληρωτή του, εκλέγεται
από την Ολομέλεια για τρία (3) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμα
θητεία.
6.3.α Κάθε μέλος της Ολομέλειας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει υποψηφιότητα
για το ρόλο του Συντονιστή.

5

6.3.β.
Ο Συντονιστής, όπως και ο Αναπληρωτής του, πρέπει να ανήκουν
οργανικά σε φορέα του Δικτύου.
6.3.γ
Ο Συντονιστής έχει την υποχρέωση να δημιουργεί τις κατάλληλες
προϋποθέσεις ώστε το παραγόμενο έργο των Ομάδων Εργασίας να επικοινωνείται
στην Ολομέλεια.
6.4 Διαμορφώνονται ειδικές Ομάδες Εργασίας από την Ολομέλεια του Δικτύου,
οι οποίες εξασφαλίζουν την ομαλότητα του ειδικού σκοπού τους και εισηγούνται
στην Ολομέλεια προτάσεις βελτίωσης λειτουργίας και εξέλιξης του Δικτύου.
6.4.α Οι Ομάδες Εργασίας αποτελούνται από εκπροσώπους των φορέων του
Δικτύου, άλλα μέλη τους, καθώς και από εθελοντές. Οι Ομάδες Εργασίας
συντονίζονται από τον Υπεύθυνο κάθε Ομάδας και είναι οι εξής:
 Ομάδα Οργάνωσης και Επικοινωνίας των μελών του Δικτύου.
 Ομάδα Επιμέλειας Μουσειακών Συλλογών.
 Ομάδα Προώθησης - Προβολής.
 Ομάδα Προγραμματισμού και Κοινών Δράσεων/Εκδηλώσεων
 Ομάδα Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων και Χορηγιών.
 Ομάδα Διατήρησης και Προληπτικής Συντήρησης.
 Ομάδα Έρευνας.
6.4.β Ο Υπεύθυνος κάθε Ομάδας Εργασίας ορίζεται από την Ολομέλεια για
θητεία διάρκειας τριών (3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμα θητεία.
6.4.γ Οι υποχρεώσεις του Υπεύθυνου κάθε Ομάδας Εργασίας είναι να κρατάει τα
πρακτικά των συναντήσεων και να εξασφαλίζει τη ροή της πληροφόρησης προς
τις άλλες Ομάδες και την Ολομέλεια.

ΑΡΘΡΟ 7
Πνευματικά Δικαιώματα
7.1 Κάθε φορέας διατηρεί την πνευματική ιδιοκτησία των συλλογών του και του
έργου του Μουσείου του (φυσικά αντικείμενα, ψηφιακές συλλογές, ερευνητικό
έργο, δημοσιεύσεις, εκδόσεις, μόνιμες ή περιοδικές εκθέσεις, κ.λπ.).
7.2 Για την προώθηση των σκοπών του Δικτύου στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο
(προβολή συλλογών, οργάνωση φυσικών ή ψηφιακών εκθέσεων, εκδόσεις,
συμμετοχή σε συνέδρια, εκδηλώσεις, κ.ά.) κάθε φορέας αποφασίζει για το υλικό
που θα προβληθεί και παραχωρεί το ψηφιακό αποτύπωμα αυτών των έργων
χωρίς να εγείρει απαιτήσεις παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων από τις
Ομάδες Εργασίας του Δικτύου.
7.3 Σε περιπτώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά / επιχειρησιακά / επενδυτικά
Προγράμματα (συγχρηματοδοτούμενα ή μη), ο φορέας που επιθυμεί να
συμμετάσχει παραχωρεί στον φορέα του Δικτύου που υποβάλλει την πρόταση τα
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δικαιώματα των ψηφιακών αποτυπωμάτων του υλικού που θα επιλέξει ο ίδιος για
το συγκεκριμένο σκοπό και αποκλειστικά για αυτά τα Προγράμματα, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ορίζονται από την εκάστοτε πρόσκληση.
7.4 Ο φορέας που υποβάλλει μια πρόταση και οι Ομάδες Εργασίας του Δικτύου
οφείλουν να μην παραλείπουν τις σχετικές αναφορές που συνοδεύουν τα
αντικείμενα ή τις δημοσιεύσεις του κάθε φορέα-μέλους.

ΑΡΘΡΟ 8
Προγραμματισμός
8.1
Τον Νοέμβριο κάθε έτους πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
οργάνωσης των δράσεων του Δικτύου για το επόμενο έτος. Για αυτό το σκοπό
κάθε φορέας θα πρέπει να υποβάλλει εγκαίρως και εγγράφως τις προτάσεις του
που αφορούν το Δίκτυο στην Ομάδα Προγραμματισμού και Κοινών Δράσεων. Η
Ομάδα Προγραμματισμού και Κοινών Δράσεων καταθέτει προς ενημέρωση και
έγκριση στην Ολομέλεια τον τελικό κατάλογο δράσεων και εκδηλώσεων.
8.2 Το Δίκτυο μπορεί να διοργανώνει εκθέσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις και να
προχωρεί σε εκδόσεις, οι οποίες έχουν ως αποκλειστικό σκοπό το κοινό όφελος
των φορέων του. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η διοργάνωση δράσης ή
εκδήλωσης από την Ολομέλεια, όλοι οι φορείς του Δικτύου συμμετέχουν στην
αναζήτηση πόρων για την κάλυψη των οργανωτικών ζητημάτων (έξοδα έκθεσης
και ασφάλισης, μετακινήσεις, γραμματειακή υποστήριξη κ.ά.).
8.3
Ειδικά για το ζήτημα της διοργάνωσης εκθέσεων ή συνεδρίων, αυτά
γεωγραφικά θα αφορούν πρωτίστως στην Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων. Εάν
τεθεί θέμα μεταφοράς έκθεσης ή οργάνωσης συνεδρίου σε άλλο γεωγραφικό
διαμέρισμα, η Ολομέλεια θα πρέπει να αποφασίζει κατά περίπτωση αν αυτό είναι
εφικτό. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει ό,τι αναφέρεται στην παράγραφο 8.2, ενώ,
επιπλέον, πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα κάλυψης εξόδων από τον
συνεργαζόμενο φορέα της εκάστοτε περιοχής.
8.4 Στον Προγραμματισμό του Δικτύου συμπεριλαμβάνονται και οι ενέργειες που
πρέπει να γίνουν με στόχο την αναγνώριση των φορέων του ως «Μουσείο» από
το ΥΠΠΟΑ, εφόσον αυτό είναι δυνατό.
8.5 Προγραμματίζονται τακτικές συναντήσεις (1) φορά κάθε μήνα των Ομάδων
Εργασίας και μια (1) φορά κάθε δύο (2) μήνες της Ολομέλειας, με δυνατότητα
εκτάκτων συναντήσεων εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Ολομέλεια ή
των υπεύθυνων των Ομάδων Εργασίας.
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ΑΡΘΡΟ 9
Μέσα επικοινωνίας
9.1 Το Δίκτυο διαθέτει τα ακόλουθα μέσα για τη δημιουργία μίας πολιτικής
εξωστρέφειας:
Ιστότοπος
: museum.dimin.ionio.gr
Σελίδα στο facebook : https://www.facebook.com/ionianislandsmuseumnetwork
Σελίδα στο Instagram: @ionianmuseumnetwork
Σελίδα LinkedIn
: Δίκτυο Μουσείων Ιονίων Νήσων/Ionian Islands Museum
Network
9.2 Τα παραπάνω εργαλεία τροφοδοτούν το κοινό με πληροφορίες για τις
συλλογές των φορέων και με νέα για τις δράσεις του Δικτύου και ανανεώνονται
κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
9.3 Παράλληλα, το Δίκτυο δια της Ομάδας Εργασίας Προώθησης-Προβολής
μπορεί να δημοσιεύει Δελτία Τύπου των δράσεών του μέσω και της αξιοποίησης
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδες, κ.ά.).
9.4 Η επικοινωνία με το Δίκτυο μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της μηχανής
προσωπικών μηνυμάτων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου museum@ionio.gr και τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο
2661 087439. Από αυτή την επικοινωνία εξαιρούνται τα αιτήματα προσχώρησης /
αποχώρησης, τα οποία υποβάλλονται αποκλειστικά στην Γραμματεία του Δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 10
Οικονομικοί πόροι
10.1 Το Δίκτυο δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες λειτουργίας των
φορέων του.
10.2
Για την εξασφάλιση της υλοποίησης των δράσεων, εκδηλώσεων και
ερευνητικών παρεμβάσεων, το Δίκτυο θα μεριμνά για την κάλυψη των
οικονομικών αναγκών μέσω αιτήσεων/προτάσεων σε προσκλήσεις εθνικών και
ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς
κάθε κατηγορίας.

8

ΑΡΘΡΟ 11
Καθεστώς
11.1 Το Δίκτυο αποτελείται από φορείς οι οποίοι προσχώρησαν σε αυτό με
ελεύθερη βούληση.
11.2
Το Δίκτυο δεν έχει ακόμα επίσημη νομική μορφή. Επιφυλάσσεται,
εντούτοις, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, να αποκτήσει νομική οντότητα, μετά από
ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας.

ΑΡΘΡΟ 12
Διάρκεια και Αναθεώρηση Κανονισμού
12.1 Ο παρών κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία αποδοχής του
από την Ολομέλεια.
12.2 Ο παρών Κανονισμός μπορεί να υπόκειται σε αναθεώρηση, εάν αυτό κριθεί
απαραίτητο, με τροπολογία. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα κατατίθενται
γραπτώς στην Ολομέλεια και θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε μεμονωμένα
άρθρα του Κανονισμού και σε συλλογικές λύσεις, οι οποίες δεν είχαν αρχικά
προβλεφθεί από το Δίκτυο και που, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λειτουργούν
προς όφελος του συνόλου των φορέων του Δικτύου.
12.3 Σε περίπτωση διάλυσης του Δικτύου, ο παρών κανονισμός παύει αυτομάτως
να ισχύει.

Eγκρίθηκε από τους δεκατρείς (13) Φορείς-Μέλη.
5.7.2021
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