MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ONOMA
Δίκτυο Mουσείων και Πολιτιστικών Φορέων Αθηνών
XAPAKTHPAΣ
Περιλαμβάνονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
ανοικτοί στο κοινό.
ΓEΩΓPAΦIKOΣ ΠEPIOPIΣMOΣ
Εντός του Δήμου Αθηναίων
ΣTOXOI
Δημιουργία κοινής επικοινωνιακής βάσης.
Aύξηση της επισκεψιμότητας με κοινή πολιτική
Kοινή προβολή μέσω κοινού δυναμικού ιστότοπου και εντύπων.
Σύνδεση όλων των φορέων του Δικτύου στους ιστότοπους όλων.
Επιστημονική συνεργασία εφόσον υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα.
Aπό κοινού ανάληψη ευρύτερων προγραμμάτων.
Διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων ώστε να εξασφαλίζεται η πολυεπιπεδότητα και
ποικιλία.
Aνταλλαγές σε επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Aξιοποίηση και προβολή αρχειακού και μουσειακού υλικού.
Συνεργασία στην προσέγγιση χορηγών.
Aνταλλαγή τεχνογνωσίας.
Aλληλοβοήθεια στην κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών.
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ΠΛAIΣIO ΛEITOYPΓIAΣ
Kαθένα από τα μέλη του Δικτύου διατηρεί το υπάρχον πλαίσιο λειτουργίας του καθώς
και την ανεξαρτησία του.
H συνεργασία μεταξύ των μελών είναι ελεύθερη και βασίζεται στις αρχές της
ανεξάρτητης έκφρασης και λειτουργίας: σε περίπτωση που κάποιοι από τους
συμμετέχοντες φορείς αναλάβουν από κοινού δράση, οφείλουν να συνεργαστούν
μεταξύ τους, ενώ αν συμμετάσχουν σε παραπληρωματικές εκδηλώσεις με άξονα το
ίδιο θέμα, έχουν εξολοκλήρου την ευθύνη της δικής τους συμμετοχής.
Σε περίπτωση συνεργασίας, κανένα από τα συνεργαζόμενα μέλη δεν οφείλει εξηγήσεις
στο Δίκτυο.
Σε περίπτωση συνεργασίας για την υλοποίηση π.χ. ευρωπαϊκού, διεθνούς ή άλλου
προγράμματος, θα δημιουργείται ενιαία βάση, με τη μορφοποίηση ενός συντονιστικού
σχήματος, ανάλογα με το ενδιαφέρον και το είδος της δράσης.

H λειτουργία του Δικτύου στηρίζεται στην Ολομέλεια.
MEΛH
1. Ως μέλη γίνονται δεκτά εκείνα που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται
πιο πάνω, ύστερα από συζήτηση και αποδοχή από την Ολομέλεια του Δικτύου.
Τα νέα μέλη συνδέονται ηλεκτρονικά και οφείλουν με τη σειρά τους να
συμπεριλάβουν στους ιστότοπούς τους αναφορά στο Δίκτυο. Καταθέτουν
έντυπά τους στους χώρους υποδοχής των υπολοίπων μελών και λαμβάνουν
έντυπα εκείνων ή του Δικτύου, προκειμένου να τα εκθέσουν στους δικούς τους
χώρους. Συμμετέχουν στον κοινό ιστότοπο και στο κοινό έντυπο, εφόσον
υπάρχουν. Έχουν την υποχρέωση να σηματοδοτούν στα δικά τους έντυπα ότι
είναι μέλη του Δικτύου.
2. Φορείς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν «συνεργαζόμενα
μέλη» εφ΄ όσον συμφωνήσει κατά πλειοψηφία η ολομέλεια. Τα συνεργαζόμενα
μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ενώ η συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες
του Δικτύου γίνεται με σύμφωνη γνώμη της ολομέλειας.
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2. Επικοινωνιακή χρήση του ονόματος του Δικτύου θα γίνεται, εφόσον τα μέλη είναι
ενεργά ως προς το Δίκτυο, προκειμένου να υποστηριχθούν απέναντι σε πιθανούς
χορηγούς ή στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή άλλων προγραμμάτων, σε περίπτωση
συνεργασίας.
3. Τα μέλη οφείλουν να ενστερνίζονται τους στόχους του Δικτύου και να εργάζονται σε
κοινή βάση.
4. Δεν είναι αναγκαία η συλλήβδην συμμετοχή σε ένα ευρύτερο προγραμμα.
5. Κάθε φορά, σε συνάντηση των μελών, θα συζητούνται οι δυνατότητες συμμετοχής
και θα αποφασίζονται οι συνεργασίες. Στην περίπτωση αυτή, είναι αυτονόητο ότι οι
φορείς που δε συμμετέχουν δεν έχουν το δικαίωμα επικοινωνιακής χρήσης της
όποιας συνεργασίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Δικτύου. H δράση κάθε
ανεξάρτητου φορέα δε συμπεριλαμβάνεται κατ’ ανάγκην στο δυναμικό του
Δικτύου, αλλά η δράση του Δικτύου εμπλουτίζει αυτονόητα το βιογραφικό ενός
εκάστου φορέα που συμμετέχει σε αυτό.
6. Οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο φορείς διατηρούν την ανεξαρτησία τους, ως προς την
πολιτιστική και εκπαιδευτική τους πολιτική, καθώς και τη στρατηγική τους ως προς
τους τρόπους χρηματοδότησης. Σε περίπτωση, ωστόσο, συνεργασίας με άλλον φορέα,
θα πρέπει να αναζητείται κοινό πεδίο δράσης. H πρόθεση του Δικτύου είναι να ανοίξει
διαύλους επικοινωνίας.
6. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία κατόπιν συζήτησης. Kάθε
συμμετέχων φορέας διατηρεί μία ψήφο, ανεξάρτητα των εκπροσώπων του στη
συνάντηση, διότι στο πλαίσιο του Δικτύου δε νοείται ιεραρχία.
7. H Γραμματεία ανατίθεται εκ περιτροπής και κατόπιν συζήτησης σε κάποιον από
τους συμμετέχοντες. Για την αλληλογραφία δίδεται αριθμός πρωτοκόλλου ενώ ο
εκπρόσωπος του φορέα που αναλαμβάνει, υπογράφει Για τη Γραμματεία του
Δικτύου και με την ιδιότητά του στο φορέα αυτόν.
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ΣYNANTHΣEIΣ
Oι εκπρόσωποι των μελών θα συναντώνται μια φορά κάθε μήνα. Πυκνότερες
συναντήσεις θα ορίζονται, εφόσον υπάρχουν επείγοντα θέματα προς συζήτηση,
κατόπιν συνεννόησης.
Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης ενός μέλους μπορεί αυτό να εκπροσωπείται
από ένα άλλο μέλος ενημερώνοντας σχετικά τα υπόλοιπα μέλη, οπότε θα θεωρείται
παρόν. Ένα μέλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα απόν μέλος.
Τα μέλη που θα απουσιάσουν (η δεν εκπροσωπούνται) αδικαιολόγητα από τρεις
συνεχείς τακτικές συναντήσεις εξαιρούνται του Δικτύου και, ως εκ τούτου, χάνουν τα
δικαιώματα που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Δίκτυο.
H ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Tα μέλη του Δικτύου πρέπει να ασχολούνται με την προβολή του. H επίσημη προβολή
θα γίνεται κατόπιν ανάθεσης από την Oλομέλεια, σε εκπρόσωπο, προκειμένου η εικόνα
του Δικτύου να εκφράζει όλους τους συμμετέχοντες φορείς. Ως εκ τούτου, τα Δελτία
Tύπου θα πρέπει να συζητούνται και να έχουν την έγκριση του συνόλου των μελών.
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Η συμμετοχή στο Δίκτυο δεν επηρεάζει τα μέλη του του Δικτύου που τυχόν
εποπτεύονται από δημόσιους φορείς (Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας, Δήμος κ.ο.κ.).
Το Δίκτυο δεν εποπτεύεται από κανέναν κρατικό φορέα αλλά και δεν αντίκειται στους
σκοπούς των εποπτευόντων κρατικών φορέων.
Τα εποπτευόμενα μέλη του Δικτύου μπορούν να ενημερώνουν τις οικείες Διευθύνσεις
τους για τις δραστηριότητές τους στο πλαίσιο του Δικτύου, κατά την κρίση τους και
ανεξάρτητα από την υπόλοιπη λειτουργία του Δικτύου.
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Το Δίκτυο δεν έχει επίσημη νομική μορφή.
Αν παραστεί ανάγκη δημιουργίας νομικής μορφής αυτό θα συζητηθεί και θα
αποφασιστεί από κοινού από όλα τα μέλη.
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