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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ης/10-02-2021
συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης,
του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης:10/2021

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ιδρυτικής Πράξης Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα
Στο Βύρωνα σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Tετάρτη και ώρα (20:00–02:00), διεξήχθη συνεδρίαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1. της από 11-03-2020
(ΦΕΚ τ.Α’ 55/11.03.2020) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (λήψη μέτρων αποφυγής της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID–19) και τις υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020, 40/31.03.2020,
163/29.5.2020 και 426/13.11.2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της με αριθμ. Πρωτ.:
2347/05-02-2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και γνωστοποιήθηκε σε κάθε
έναν Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ.Α’ 133/19.07.2018)
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, καθόσον επί συνόλου σαράντα ενός (41) Δημοτικών
συμβούλων, στην έναρξη της συνεδρίασης συμμετείχαν, σαράντα ένας (41) σύμβουλοι και ονομαστικά :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

Πλακίδας Γεώργιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

22.

Κόκκαλης Δημήτριος

2.

Κιούπη Ιουλία

ΑΝΤ/ΔΡΟΣ

23.

Κριατσιώτης Γεώργιος

3.

Ζιώγα Μαρία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

24.

Λέλος Γεώργιος

4.

Aγγέλης Κωνσταντίνος

25.

Μαυρόπουλος Αναστάσιος

5.

Αδαμόπουλος Ιωάννης

26.

Μουντοκαλάκης Βασίλειος

6.

Αλμύρας Γεώργιος

27.

Μπαντής Μιλτιάδης

7.

Αναστούλης Παύλος

28.

Μπαστέα Πετρούλα

8.

Αποστολάκης Νεκτάριος

29.

Ντόβολος Γεώργιος

9.

Βαλμάς Ηλίας

30.

Οικονόμου Αθανάσιος

10. Βαρσαγάκης Γεώργιος

31.

Παπαδημητρίου Αθανάσιος

11. Βώβος Διονύσιος

32.

Σάρολα Βασιλική

12. Γείτονας Ευάγγελος

33.

Σπυρόπουλος Χρήστος

13. Γώγος Χρήστος

34.

Σφακιανάκη Αικατερίνη

14. Δασκαλάκη Σοφία

35.

Σωτηρόπουλος Αλέξιος

15. Δάφνη Πηνελόπη

36.

Ταραζώνας Δημήτριος

16. Δεμπόνος Βασίλειος

37.

Τέγος Ευθύμιος

17. Καλύβας Βασίλειος

38.

Τριανταφύλλου Ελευθέριος

18. Καππάτος Ορέστης

39.

Τριγάζης Παναγιώτης

19. Καραγιάννης Μιχαήλ

40.

Τσιάκαλος Κοσμάς

20. Κλειάσιος Αθανάσιος

41.

Υφαντή Σωτηρούλα

21. Κλωνάρη Λεμονιά
O Δήμαρχος Βύρωνα κ. Κατωπόδης Γρηγόριος προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Πέτρου-Βαρουχάκη Αναστασία
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Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών άσκησε η Διοικητική υπάλληλος του Δήμου
Στεργίου Αθανασία
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
• Τα με αριθμ. (4, 5, 6 & 7) θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αναβλήθηκαν κατόπιν πρότασης του
Προέδρου και θα συζητηθούν σε επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1Ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης (εξ’ αναβολής από την
συνεδρίαση) έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την με αριθμ. Πρωτ.: 445/11-01-2021
εισήγηση του Δημάρχου, όπως κατωτέρω:
1η/13-01-2021

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 65 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α’)
2. Τις διατάξεις του αρ. 75 του ν. 3463/2006 παρ. στ (ΦΕΚ 114 τ. Α’)
3. Τις διατάξεις του αρ. 35 του ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 48 του ν.
4761/2020 (ΦΕΚ 248 τ. Α’)
4. Την υπ’ αρ. 130/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Παρακαλώ εγκρίνετε τη συνημμένη Ιδρυτική Πράξη του Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Δέκα οκτώ (18) μέλη ψήφισαν υπέρ του θέματος οι κ.κ. Αγγέλης Κωνσταντίνος, Κλωνάρη Λεμονιά,
Καραγιάννης Μιχαήλ, Σπυρόπουλος Χρήστος, Κόκκαλης Δημήτριος, Δασκαλάκη Σοφία, Πλακίδας Γεώργιος,
Τέγος Ευθύμιος, Τριγάζης Παναγιώτης, Σωτηρόπουλος Αλέξιος, Τριανταφύλλου Ελευθέριος, Οικονόμου
Αθανάσιος, Καππάτος Ορέστης, Αποστολάκης Νεκτάριος, Κλειάσιος Αθανάσιος, Σάρολα Βασιλική, Τσιάκαλος
Κοσμάς, Παπαδημητρίου Αθανάσιος
Εννέα (9) μέλη ψήφισαν κατά του θέματος οι κ.κ. Μπαντής Μιλτιάδης, Λέλος Γεώργιος, Δάφνη Πηνελόπη,
Βαλμάς Ηλίας, Σφακιανάκη Αικατερίνη, Κριατσιώτης Γεώργιος, Ζιώγα Μαρία, Αλμύρας Γεώργιος, Δεμπόνος
Βασίλειος
Έντεκα (11) μέλη δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία οι κ.κ. Γώγος Χρήστος, Κιούπη Ιουλία, Βώβος
Διονύσιος, Υφαντή Σωτηρούλα, Αδαμόπουλος Ιωάννης, Μπαστέα Πετρούλα, Γείτονας Ευάγγελος, Βαρσαγάκης
Γεώργιος, Καλύβας Βασίλειος, Αναστούλης Παύλος, Μαυρόπουλος Αναστάσιος
Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ντόβολος Γεώργιος, Ταραζώνας Δημήτριος και Μουντοκαλάκης Βασίλειος δεν
συμμετείχαν την ώρα της ψηφοφορίας
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μετά από συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών του, όπως αυτές έχουν
καταγραφεί στα τηρούμενα πρακτικά
Λαμβάνοντας υπόψη:
1 . Την ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου
2 . Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10
3 . Το σχέδιο Ιδρυτικής Πράξης Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα
4 . Την υπ’ αριθμ. 130/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την Ιδρυτική Πράξη του Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα, ως ακολούθως:
Προοίμιο
Η πόλη του Βύρωνα ξεπήδησε μέσα από τις στάχτες της Μικρασιατικής Καταστροφής, και πρόσφερε
καταφύγιο και εφαλτήριο στους Πρόσφυγες του 1922, για να επιβιώσουν, να εργαστούν, να αγωνιστούν και
να δημιουργήσουν.
Ο πυρήνας του αποτέλεσε τον πρώτο κρατικό προσφυγικό συνοικισμό της Αθήνας και πήρε το όνομα του από
τον ήρωα Φιλέλληνα λόρδο Βύρωνα, ως σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία και της αλληλεγγύης στον
Ελληνικό λαό.
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Η ονομασία «Βύρωνας» αποδόθηκε και σε ολόκληρο το δίκτυο των συνοικισμών που ιδρύθηκαν με
πρωτοβουλία των ίδιων των προσφύγων στο έδαφος του σημερινού Δήμου. Λίγα χρόνια μετά την ίδρυση του, ο
Βύρωνας αποτέλεσε ξεχωριστό δήμο, με πλούσια κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και αθλητική
δραστηριότητα.
Κατά την περίοδο της Ιταλογερμανικής Κατοχής οι κάτοικοι του Βύρωνα συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα της
Αντίστασης και του αντιφασιστικού αγώνα. Κατά την περίοδο της Ιταλογερμανικής Κατοχής οι κάτοικοι του
Βύρωνα συμμετείχαν ενεργά στο κίνημα της Αντίστασης κατά του ναζισμού, κυρίως μέσα από την ΕΠΟΝ και
το ΕΑΜ . Τα Δεκεμβριανά και ο Εμφύλιος σημάδεψαν τα επόμενα χρόνια, δίχασαν τους Έλληνες ωστόσο
αποτέλεσαν μάθημα για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και αυτό γίνεται μόνο αν
μελετήσουμε σε βάθος την ιστορία μας
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν τον πόλεμο η πόλη επεκτάθηκε, συμπληρώθηκαν οι υποδομές της,
υποδέχθηκε νέους κατοίκους και διαμόρφωσε μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης και
της αναδιοργάνωσης της Ελληνικής κοινωνίας.
Η προσφυγική μικρασιατική κληρονομιά αποτέλεσε το διαχρονικό ενωτικό στοιχείο, πηγή περηφάνειας για
τους κατοίκους της πόλης και πηγή έμπνευσης για την πατριωτική αντιστασιακή δράση του λαού του Βύρωνα
κατά την Κατοχή. Στις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, η πόλη αναπτύχθηκε στο σημερινό της έδαφος και
συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες για την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό της Ελληνικής κοινωνίας.
Ο σύγχρονος Βύρωνας γνώρισε την αντικατάσταση των προσφυγικών τετραγώνων από μπλοκ πολυκατοικιών,
την δημιουργία νέων επικοινωνιακών δυνατοτήτων και την άνθηση των οργανωμένων δημοτικών, τοπικών και
κοινωνικών θεσμών και συλλογικοτήτων. Στην λιγόχρονη ιστορία του ο Βύρωνας διαμόρφωσε μια ιδιαίτερη
φυσιογνωμία που αποτυπώνεται, στα υλικά κατάλοιπα, στην μνήμη και τον άυλο πολιτισμό των κατοίκων του
και ανέδειξε σημαντικές προσωπικότητες.
Στις αρχές του 21ου αιώνα μόνο ένα μικρό ποσοστό των κατοίκων της πόλης έχουν βιώσει την ιστορία της και
οι απόγονοι των πρώτων οικιστών των συνοικισμών του Βύρωνα αποτελούν μια μικρή ομάδα στον Δήμο.
Οι πολίτες μέσα από μια σειρά αξιόλογων εργασιών και εκδόσεων, μέσα από την ερευνητική δράση και τις
εκδηλώσεις συλλογικών φορέων, μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις των σχολείων της περιοχής, και
πρόσφατα μέσα από τις διαδικτυακές ομάδες και σελίδες για την ιστορία και τις αναμνήσεις του Δήμου
Βύρωνα, έχουν επιδείξει έμπρακτο και γόνιμο ενδιαφέρον για την καταγραφή της ιστορίας και της μνήμης της
πόλης.
Ο Δήμος Βύρωνα από την πλευρά του έχει προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των πινακίδων του πολεοδομικού
σχεδίου του Συνοικισμού Βύρωνος στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Πολιτισμού για το Δήμο
Βύρωνα», για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και πρόσφατα (2018) στη σύνταξη ειδικής
μελέτης για την «Προετοιμασία υλοποίησης του Μουσείου Ιστορίας της Πόλης».
Σκοπιμότητα δημιουργίας Μουσείου
Η δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα αποσκοπεί
•

στην καλλιέργεια της ιστορικής γνώσης και ταυτότητας των κατοίκων του Βύρωνα.

•

στην διάσωση, μελέτη και αξιοποίηση του υλικού και άυλου πολιτιστικού αποθέματος της πόλης.

•

στην προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και του υλικού και άυλου πολιτισμού της πόλης μας, οι
οποίες έχουν σαν βάση την πολιτιστική κληρονομιά των Μικρασιατών, Ποντίων και
Κωνσταντινοπολιτών προσφύγων.

•

στην οργάνωση δράσεων που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των Βυρωνιωτών αλλά και επισκεπτών
που δεν έχουν σχέση διαμονής ή καταγωγής με την πόλη μας.

•

στην προσέλκυση των νέων της πόλης μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη
υβριδικών και διαδραστικών εκθεμάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η ανάδειξη της ιστορίας και της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης θα ενισχύσει την τοπική ταυτότητα, τα
αισθήματα της κοινότητας και την κοινωνική συνοχή και θα προβάλει τον Βύρωνα ως οργανικό μέρος της
ιστορίας της Αθήνας και της χώρας μας.
Η δημιουργία του Μουσείου Ιστορίας θα συμβάλει αποφασιστικά στη διάσωση και καλύτερη διατήρηση του
υλικού και άυλου πολιτισμικού αποθέματος της πόλης και του Δήμου του Βύρωνα:
•

Με τη συγκέντρωση, φύλαξη, συντήρηση και ψηφιακή αποτύπωση των ενθυμημάτων και τεκμηρίων
που οι πολίτες και οι θεσμοί θα εμπιστευτούν στο Μουσείο
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•

Με την αξιοποίηση του υλικού και άυλου αποθέματος στις εκθέσεις, μελέτες, δράσεις και εκπαιδευτικά
προγράμματα του Μουσείου, ώστε να ευαισθητοποιηθούν παλιοί και νέοι κάτοικοι της πόλης στην
διάσωση και αξιοποίηση των προσωπικών και οικογενειακών κειμηλίων και ενθυμημάτων

•

Με την οργάνωση ειδικών προγραμμάτων καταγραφής της ιστορικής και κοινωνικής μνήμης της
πόλης

•

Με την οργάνωση δράσεων στο δημόσιο χώρο με στόχο της ανάδειξης της ιστορικής φυσιογνωμίας
της πόλης και την προστασία της αρχιτεκτονικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς της πόλης.

Περαιτέρω, με αφορμή την ιστορία το Μουσείο θα ενθαρρύνει τον δημόσιο διάλογο για τα μεγάλα
προβλήματα της πόλης μας και θα προωθήσει την ανάπτυξη νέων ιδεών για τη βελτίωση της ζωής και των
βιωμάτων των πολιτών. Η δημιουργία του μουσείου παρέχει την δυνατότητα σε πολίτες και ειδικούς να
οραματισθούν μια πιο όμορφη, λειτουργική και εν τέλει παραγωγική πόλη
Επωνυμία και Σήμα
Το Μουσείο φέρει την επωνυμία Μουσείο Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα, η οποία θα χρησιμοποιείται σε κάθε
περίπτωση, στις επιγραφές του Μουσείου, στο σήμα του, στις σφραγίδες - εκτός των περιπτώσεων επικύρωσης
διοικητικών εγγράφων και επίσημης αλληλογραφίας, στο λογότυπο, στα επίσημα έγγραφα, στις ανακοινώσεις
και στην γραπτή επικοινωνία στο πλαίσιο των δημοτικών υπηρεσιών αλλά και με κάθε άλλο νομικό ή φυσικό
πρόσωπο, σε φυσικά ή ψηφιακά μέσα. Με την ίδια επωνυμία θα επισημαίνονται τα αντικείμενα, τεκμήρια και
εκθέματα του Μουσείου καθώς και τα ψηφιακά αντίγραφα και τα οπτικοακουστικά ή ψηφιακά έργα που
παράγονται από αυτό ή χάριν αυτού.
Έδρα
Ως έδρα του Μουσείου ορίζεται το κτήριο του παλαιού Δημαρχείου του Δήμου Βύρωνα με τον περιβάλλοντα
χώρο, όπως ορίζεται από τις οδούς Βορείου Ηπείρου, Ευαγγελικής Σχολής και την Λεωφόρο Κύπρου. Το κτήριο
αυτό αποτελεί το παλαιότερο σωζόμενο δημόσιο κτήριο που διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ζωή της πόλης.
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Μουσείου και άλλα
κτήρια που να πληρούν τις τεχνικές και μουσειολογικές προδιαγραφές, όπως το Ταπητουργείο και κάποια
προσφυγικά σπίτια.
Θεσμικό Πλαίσιο
Το νέο Μουσείο εντάσσεται στο οργανόγραμμα του Δήμου, στην Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού με προοπτική να ενταχθεί στο υπό ίδρυση Τμήμα Μουσείου, σύμφωνα με την απόφαση 130/2020
της 19ης Συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 11-11-2020. Ως τμήμα του
οργανισμού του Δήμου το Μουσείο υποστηρίζεται στη λειτουργία του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
Βύρωνα (πχ προμήθειες, καθαριότητα, τεχνική υπηρεσία, πράσινο κλπ).
Διοίκηση
Τα όργανα διοίκησης του Μουσείου είναι ο/η Δήμαρχος, ως αιρετός πολιτικός προϊστάμενος, το Δημοτικό
Συμβούλιο, ο Προϊστάμενος / η Προϊσταμένη της Δ/νσης Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, η
Ομάδα Διοίκησης Έργου του Μουσείου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μουσείο και ο Επιμελητής / η
Επιμελήτρια και Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του Μουσείου.
Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου Ν.3852/2010, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 του νόμου 4555 / 2018 και το άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Συμβουλίου διορίζουν Επιστημονική Επιτροπή του Μουσείου για τον σχεδιασμό, παρακολούθηση
και αξιολόγηση του επιστημονικού και εκπαιδευτικού έργου του Μουσείου.
Ήδη με την απόφαση 228/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου έχει συγκροτηθεί «Επιτροπή Μουσείου», η οποία
συνεχίζει το έργο της μέχρι τον διορισμό Ομάδας Διοίκησης Έργου του Μουσείου σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Μέχρι τον διορισμό οργάνων διοίκησης του Μουσείου η διοίκηση ασκείται από τον Δήμαρχο, το Δημοτικό
Συμβούλιο, και τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Τμήματος και της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Ως μόνος υπεύθυνος απέναντι στον νόμο θεωρείται ο Δήμαρχος Βύρωνα.
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Η Διοίκηση του Μουσείου ασκείται σύμφωνα με τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας, τους κανονισμούς
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους περί Μουσείων νόμους και διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και τον Κανονισμό του Μουσείου, όπως εγκρίνεται και τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα.
Περιουσία – Συλλογές
Το Μουσείο δεν κατέχει ίδια περιουσία αλλά νέμεται περιουσιακά στοιχεία του Δήμου που του παραχωρούνται
για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του. Κινητή περιουσία και εξοπλισμός μπορεί να αποκτηθεί μέσω
δωρεών προς το Μουσείο, μέσω προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει το Μουσείο, μέσω εθνικών ή ενωσιακών
προγραμμάτων προμήθειας εξοπλισμού και μέσω προμηθειών από την πλευρά του Δήμου με τήρηση των
οικείων νόμων και κανόνων.
Ο εξοπλισμός του Μουσείου καταγράφεται σε ειδικούς καταλόγους και τηρούνται οι ισχύοντες στο Δημόσιο
κανόνες για την απόσυρση και αντικατάσταση εξοπλισμού και ειδικών μηχανημάτων και δεν μπορεί να
παραχωρηθεί παρά μόνο σε περίπτωση που δεν χρειάζονται στο Μουσείο και με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βύρωνα.
Συλλογές
Οι Συλλογές του Μουσείου διακρίνονται σε υλικά τεκμήρια και ενθυμήματα και σε ψηφιακά πρωτότυπα και σε
ψηφιακά αντίγραφα.
Οι Συλλογές του Μουσείου προέρχονται από
•

Τεκμήρια και Αντικείμενα ιδιοκτησίας του Δήμου Βύρωνα που παραχωρούνται στο Μουσείο

•

Τεκμήρια και Αντικείμενα που δωρίζονται στο Μουσείο με πράξη δωρεάς από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα

•

Ψηφιακά έργα που δημιουργούνται για λογαριασμό ή από το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους
εθελοντές του Μουσείου

•

Ψηφιακά αντίγραφα που παραχωρούνται με δικαιώματα χρήσης με συμφωνητικό από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.

Οι δωρεές προς το Μουσείο καταγράφονται σε ειδικά βιβλία και βάσεις δεδομένων και διατηρούνται ως
μουσειακές συλλογές ακόμα και σε ενδεχόμενη διάλυση ή διακοπή λειτουργίας του Μουσείου.
Επιπρόσθετα στην περιουσία και τις συλλογές του Μουσείου πρέπει να προσμετρώνται τα συγγραφικά,
οπτικοακουστικά και ψηφιακά έργα και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά και δημιουργήθηκαν από το
Μουσείο, το προσωπικό και τους συνεργάτες του ή παραχωρήθηκαν σε αυτό στο πλαίσιο της ερευνητικής ή
εκδοτικής του δραστηριότητας ή από την συμμετοχή του σε ειδικά προγράμματα.
Αντικείμενο του Μουσείου
Αντικείμενο του Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα αποτελεί η μελέτη, καταγραφή, τεκμηρίωση,
παρουσίαση και προβολή σε φυσικό και σε ψηφιακό χώρο της ιστορίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της
καθημερινής κουλτούρας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Βύρωνα
και των κοινωνικών ομάδων και θεσμών που φιλοξενούνται στο έδαφος του.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταγραφή, μελέτη και ανάδειξη της προσφυγικής, μικρασιατικής, ποντιακής,
θρακιώτικης και Κωνσταντινουπολίτικης κληρονομιάς καθώς και της ιστορίας και της παράδοσης των
Αρμενίων συμπολιτών μας.
Κύρια δραστηριότητα του Μουσείου είναι η οργάνωση της μόνιμης έκθεσης, των περιοδικών εκθέσεων, των
εκπαιδευτικών δράσεων, των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και των εκδόσεων που αφορούν στην ιστορία και τον
πολιτισμό του Βύρωνα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της αποστολής του αποτελεί η διατήρηση, συντήρηση και
εμπλουτισμός των συλλογών του Μουσείου, η ανασυγκρότηση του ιστορικού αρχαίου του Δήμου Βύρωνα και η
δημιουργία νέων εκθεμάτων και πρωτότυπων έργων.
Βασικό στοιχείο για την επιτυχία του Μουσείου αποτελεί η δημιουργική συμμετοχή των πολιτών στο έργο του
και η επικοινωνία με το κοινό μέσα από το Διαδίκτυο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ΜΜΕ, με τρόπους
και πρακτικές που συνάδουν με τον Κανονισμό του Μουσείου.
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Ειδικότερα το Μουσείο
•

Συγκροτεί, καταγράφει, τεκμηριώνει και καταγράφει λεκτικά και οπτικά τα αντικείμενα των συλλογών
του σε συμβατικούς και ψηφιακούς καταλόγους και βάσεις δεδομένων.

•

Μεριμνά για τον εντοπισμό, καταγραφή, τεκμηρίωση και καταλογογράφηση του πολιτιστικού
αποθέματος και των πηγών της ιστορίας του Δήμου Βύρωνα και σε όποιο βαθμό αυτό βρίσκεται σε
χέρια ιδιωτών ή άλλων φορέων.

•

Οργανώνει ερευνητικές και πολιτιστικές δράσεις για την μελέτη και προβολή του έργου του Λόρδου
Βύρωνα και της ιστορίας της σύνδεσης του με την πόλη μέσα από την ονοματοδοσία του Συνοικισμού,
το 1924.

•

Φροντίζει για την ορθή διατήρηση, συντήρηση και αποκατάσταση των συλλογών του και των δωρεών,
δανείων ή χρησιδανείων που του παραχωρούνται.

•

Οργανώνει και επιμελείται την μόνιμη έκθεσή του και τις ανανεώσεις της με συμβατικά ή ψηφιακά
εκθέματα

•

Φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές και επιστημονικές δράσεις του ίδιου η
συνεργαζόμενων υπηρεσιών και φορέων

•

Οργανώνει ερευνητικές δράσεις και προγράμματα και συμμετέχει σε αντίστοιχες δράσεις άλλων
φορέων ή εθνικών, ενωσιακών και διακρατικών θεσμών

•

Καταστρώνει και υλοποιεί εκδοτικό πρόγραμμα με ενημερωτικό, εκπαιδευτικό και επιστημονικό
χαρακτήρα και περιεχόμενο

•

Συμμετέχει σε δίκτυα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ανάλογων Μουσείων της Ελλάδας και του
Εξωτερικού

•

Αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, έφηβους και ενήλικες εντός και εκτός του
Μουσείου και δράσεις ευαισθητοποίησης για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και διαχείρισης του
περιβάλλοντος

•

Εξασφαλίζει την παροχή στο κοινό αξιόπιστης επιστημονικά ενημέρωση για το αντικείμενο και τις
συλλογές του Μουσείου και διασφαλίζει την σύμφωνη με τον νόμο και τον κανονισμό απρόσκοπτη
πρόσβαση στις συλλογές και στα πληροφοριακά σύνολα που οργανώνονται στο Μουσείο.

•

Μεριμνά για την αποκατάσταση των αρχειακών συνόλων για την ιστορία του Δήμου με δάνεια,
ψηφιοποιήσεις και συλλογή αντιγράφων από άλλους θεσμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα.

•

Καταγράφει και παρακολουθεί την εξέλιξη των σημαντικών τοποσήμων και μνημείων της πόλης και
οργανώνει ειδικές ξεναγήσεις και δράσεις σχετικές με την ιστορία του δημόσιου χώρου και την
αρχιτεκτονική και βιομηχανική κληρονομιά.

•

Οργανώνει, τέλος, την συστηματική μελέτη και γνώση για τον πληθυσμό του Βύρωνα, την προέλευση,
τα πολιτισμικά του χαρακτηριστικά, την κοινωνική οργάνωση και την γενεαλογική του εξέλιξη με
σεβασμό στους νόμους για τα προσωπικά δεδομένα και στις ηθικές αξίες της προστασίας της
ιδιωτικότητας, της τιμής και της μνήμης προσώπων και ομάδων.

•

Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα, υπηρεσίες και ΝΠ του Δήμου για την υλοποίηση δράσεων ή την
διεκπεραίωση πάγιων λειτουργιών.

•

Παρέχει τους χώρους του για την φιλοξενία εκδηλώσεων που δε θέτουν σε κίνδυνο τα εκθέματα, τις
συλλογές ή τον εξοπλισμό του Μουσείου και δεν προσβάλουν τον χαρακτήρα του.

•

Διαμορφώνει στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής του Δήμου την δημόσια εικόνα του με την
διαρκή προβολή της δραστηριότητας του στον Τύπο, στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.
Κοινό

Το Μουσείο απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καταγωγής, των
πεποιθήσεων, της γλώσσας, των σωματικών ή διανοητικών του ιδιαιτεροτήτων και καταβάλει σύντονες
προσπάθειες ώστε να δίνει την ευκαιρία της επίσκεψης και της συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία.
Η απεύθυνση του Μουσείου Ιστορίας του Δήμου Βύρωνα κλιμακώνεται κατά σειρά
•

στους Βυρωνιώτες, παλιούς και νέους που διατηρούν μια ζωντανή σχέση με την πόλη και αναζητούν
ταύτιση με την ιστορία της
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•

στο κοινό των ιδιαίτερων ιστοριών στις οποίες ο Βύρωνας κατέχει μια κεντρική θέση, την προσφυγική
εγκατάσταση, την Αντίσταση αλλά και την μικρασιατική ιστορία.

•

στους ξένους επισκέπτες που θα εντάξουν την επίσκεψη στο μουσείο σε μια επίσκεψη στην πόλη ή στις
κοντινές περιοχές.

•

Προσωπικό· παροχή εργασίας και υπηρεσιών
Το προσωπικό του Μουσείου αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Για εξειδικευμένες εργασίες μπορεί να
συνάπτονται συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τους ΟΤΑ και την
παροχή υπηρεσιών σε φορείς του δημοσίου.
Ειδικότερα το Μουσείο πρέπει να μεριμνά για την μόνιμη συνεργασία με πιστοποιημένους επιστήμονες, όπως
προβλέπουν οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των Μουσείων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως
Συντηρητές.
Το Μουσείο μπορεί να διαθέτει εθελοντές με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, οι οποίοι εγγράφονται στο
Μητρώο Εθελοντών του Δήμου και δεν εξυπηρετούν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες, όπως εν γένει εργασίες
ροής.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μουσείου με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορεί να ασκούνται σε αυτό φοιτητές
και φοιτήτριες, όπως και να εκπονούν εργασίες με αντικείμενο το Μουσείο και τις Συλλογές του με όρους που
θα συμφωνούνται με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και επικυρώνονται από τα όργανα διοίκησης του Μουσείου
σύμφωνα με τον Κανονισμό.
Χρηματοδότηση του Μουσείου
Το Μουσείο λειτουργεί με την ευθύνη και την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Βύρωνα, ο οποίος παρέχει τα
οικονομικά μέσα για την λειτουργία του με εγγραφή ανάλογων κονδυλίων στον ετήσιο προϋπολογισμό του και
με την υποστήριξη στις λειτουργίες του μουσείου από τις υπηρεσίες και τα νομικά του πρόσωπα.
Το Μουσείο διεκδικεί μέσω του Δήμου εθνικές και ενωσιακές χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη του
εκθεσιακού του προγράμματος και των υπόλοιπων δράσεων του, τον εξοπλισμό και την ψηφιακή του
οργάνωση. Επίσης μπορεί να δέχεται δωρεές σε χρήμα και επιχορηγήσεις από ιδρύματα της Ελλάδας και του
εξωτερικού.
Η διοίκηση και το προσωπικό του μουσείου επιτρέπεται να αναπτύσσουν στο πλαίσιο του νόμου οικονομική
δραστηριότητα με την πώληση αναμνηστικών, βιβλίων και οπτικοακουστικών ή ψηφιακών έργων και να έχουν
έσοδα από παραχώρηση των χώρων του Μουσείου και παροχή υπηρεσιών.
Συμμορφώσεις
Το Μουσείο συμμορφώνεται απόλυτα με τις κείμενες διατάξεις για την λειτουργία των Δήμων, τις εργασιακές
σχέσεις, τα λογιστικά πρότυπα και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.
Ισχύς – Τροποποιήσεις
Η Ιδρυτική πράξη ισχύει από την έγκριση της από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε τροποποίηση χρειάζεται την
έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τους νόμους και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2021
..............................................................................................................................................................…………………...
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Ο Πρόεδρος
Πλακίδας Γεώργιος
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